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RESUMO 

 O meu estágio curricular foi realizado na Farmácia São Martinho no concelho do 

Funchal onde tive a oportunidade de pôr em prática todo o conhecimento científico que 

fui adquirindo ao longo do curso. Assim, este relatório representa o culminar de um ciclo 

de estudos de cinco anos inquestionavelmente enriquecedores tanto a nível profissional 

como a nível pessoal. 

 Encontra-se dividido em duas partes, sendo que na primeira descrevo o 

funcionamento da Farmácia São Martinho, as tarefas e atividades que um farmacêutico 

desempenha em ambiente comunitário, bem como todos os conhecimentos e valências 

adquiridas durante os quatro meses de estágio.  

 Na segunda parte, descrevo sucintamente os dois projetos que desenvolvi na 

farmácia, expondo os objetivos subjacentes, as metodologias usadas, os resultados e as 

conclusões. 

 Foram desenvolvidos dois projetos distintos, um relacionado com a doença 

venosa crónica e o outro com a acne. No primeiro foi realizado um rastreio para analisar 

o risco de sofrer de doença venosa crónica com posterior aconselhamento farmacêutica. 

Já no segundo, foi realizado um mini facial de forma a promover os cuidados a ter com 

uma com tendência acneica. Dado que se tratam de temas muitas vezes deixados aquém 

do seu impacto, o objetivo geral destes dois projetos foi alertar e promover a saúde 

comunitária.  

 Assim, este estágio permitiu-me adquirir diversas competências pessoais e 

profissionais que serão fundamentais no futuro.  
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Parte I 
 

 
 

1. A FARMÁCIA SÃO MARTINHO  
 

1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E INSERÇÃO SOCIOCULTURAL 

A Farmácia São Martinho (FSM) situa-se na Região Autónoma da Madeira no 

concelho do Funchal e foi construída em 2009, no rés-do-chão de um prédio habitacional, 

no Caminho de São Martinho, nº 15D.  

Na área circundante existem prédios habitacionais, escolas, clínicas médicas e 

estabelecimentos comerciais, o que lhe confere uma elevada procura diária. Para além 

disso, o Centro de Saúde de São Martinho encontra-se a 0,7 quilómetros e o Hospital Dr. 

Nélio Mendonça a 1,2 quilómetros de distância da FSM. Possui assim, uma localização 

privilegiada conduzindo a farmácia a um elevado número de utentes pontuais, que 

contribuem para a elevada heterogeneidade da população que recorre aos seus serviços.  

 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

A FSM encontra-se aberta ao público todos os dias, das 9 às 22 horas, cumprindo o 

disposto no Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de Agosto, proporcionando assim um serviço 

de saúde alargado1.  

Excecionalmente, a FSM está aberta ao público fora do horário estabelecido, 

quando cumpre turnos de serviço estipulado pela administração regional de saúde2. 

 

1.3. RECURSOS HUMANOS 

Segundo o Decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia deve dispor de um 

quadro farmacêutico (composto por um diretor técnico (DT) e, pelo menos, um outro 

farmacêutico) e um não farmacêutico3. Assim, a direção técnica da FSM é assegurada pela 

Dra. Paula Fernandes, auxiliada pela gestão do Dr. Bruno Neves. Existem ainda mais cinco 

farmacêuticos (Dra. Sofia Vieira, Dra. Cláudia Faria, Dra. Marta Costa, Dra. Mara Silva e o 

Dr. Elton Sales), quatro técnicos de farmácia (D. Ana Lúcia, D. Fernanda Abreu, Sr. 

Esmeraldo Pereira e Sr. Raul Gonçalves) e uma auxiliar, a D. Rosa. Trata-se de uma equipa 

multidisciplinar capaz de proporcionar o melhor atendimento possível ao utente. 
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1.4. ESPAÇO FÍSICO EXTERIOR 

A FSM apresenta no seu exterior a designação de farmácia, o nome do DT, o horário 

de funcionamento, as escalas de turnos das farmácias do município e os serviços 

farmacêuticos passíveis de serem prestados aos utentes, respeitando o regime jurídico das 

farmácias de oficina3,4,5 (Anexo I). O espaço exterior dispõe ainda de duas montras amplas 

utilizadas para ações promocionais e de marketing aos medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM). 

 

1.5. ESPAÇO FÍSICO INTERIOR  

As instalações da FSM garantem uma boa acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e do respetivo pessoal. A farmácia apresenta um espaço amplo, reunido num 

único piso, cumprindo todos os requisitos de áreas mínimas e divisões obrigatórias, 

estabelecidos na Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro6.  

A área de atendimento ao público dispõe de cinco balcões de atendimento ao 

público, estando cada um destes postos equipado com um computador, um leitor ótico, 

uma impressora e material acessório de escrita. Nesta zona estão ainda expostos alguns 

suplementos alimentares e dietéticos alvos de publicidade, produtos sazonais e 

promocionais, e ainda produtos de Dermocosmética (Anexo II).  

No armazém, é armazenado o stock passivo. Este encontra-se em lugar fresco, 

devidamente protegidos do calor, da luz solar e humidade, o que contribui para o correto 

armazenamento do mesmo. Nesta zona há também um frigorífico para os produtos de frio 

(2ºC a 8ºC) e de fresco (8ºC a 15ºC), controlado por termohigrómetro. 

Relativamente, ao laboratório de manipulação farmacêutica, de acordo com o 

Decreto-Lei 307/2007 de 31 de Agosto, está presente na FSM, um laboratório equipado 

com todo o material necessário à preparação de medicamentos manipulados e que segue 

todas as normas estipuladas pela Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho que regula a 

prescrição e a preparação de medicamentos manipulados e a deliberação nº 1500/2004 de 

29 de Dezembro, que contém a lista de equipamento mínimo de existência obrigatória para 

as operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos 

manipulados3,17. No laboratório, além de todo o material inerente à preparação e 
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acondicionamento de medicamentos manipulados, encontram-se as Farmacopeia 

Portuguesa e o Formulário Galénico Português. 

O local de receção de encomendas encontra-se acoplado ao robot e é neste local 

que é feita a receção e conferência das encomendas que chegam à farmácia. Nesta divisão, 

localiza-se o computador central do robot, as várias impressoras (normal, de etiquetas), o 

telefone, o fax e a fotocopiadora. 

Aquando da receção das encomendas, a arrumação dos produtos éticos fica acabo 

do robot, respeitando as boas práticas de conservação e a máxima “First expires, first out”.  

Habitualmente é necessário, pelo menos, um colaborador para a introdução do 

stock no robot. O armazenamento é realizado através de uma abertura criada ao lado dos 

elementos de controlo do sistema. Ao fechar esta abertura o armazenamento inicia-se 

automaticamente.  

O robot é uma aquisição recente da FSM e uma ferramenta de extrema importância 

permitindo maior rentabilidade do espaço, controlo total sobre stocks e PV, arrumação 

automática, maior disponibilidade do farmacêutico para o atendimento personalizado, 

grande rapidez na dispensa de medicamentos e impossibilidade de ocorrência de erros na 

dispensa. 

Os utentes têm o direito de comunicar de forma confidencial com o farmacêutico, 

pelo que as instalações da FSM têm esse aspeto em consideração. Existe um espaço, 

separado fisicamente da zona de atendimento ao público, onde pode decorrer uma 

conversa em privado, sem interrupções e sem a possibilidade de ser ouvida por terceiros. 

Neste compartimento também são prestados outros serviços farmacêuticos, como análise 

de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, tais como a medição da concentração sanguínea 

de colesterol total, glicémia, triglicerídeos e da tensão arterial. Nesta divisão existe uma 

marquesa, um lavatório e uma balança. Existem também dois contentores: um contentor 

para o material contaminado e outro para material cortante e perfurante. 
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2. O CIRCUITO DO MEDICAMENTO NA FSM 
 

2.1. O SISTEMA INFORMÁTICO  

O sistema informático (SI) constitui uma ferramenta essencial para a gestão e 

organização de uma farmácia, permitindo prestar um serviço eficiente e com organização  

de uma farmácia, permitindo prestar um serviço eficiente e com qualidade. Este sistema 

permite aos profissionais da farmácia o processamento de vendas com alteração de stock 

em tempo real, devoluções, automatização de comparticipações, portarias e despachos, 

gestão de stock, controlo de PV, controlo dos movimentos de psicotrópicos, aceder à ficha 

do produto, aceder à ficha do cliente e à preparação, transmissão e receção de 

encomendas. Na FSM o SI utilizado é o 4Digital Care®. Este está programado com um menu 

extremamente intuitivo dividido em 8 separadores principais: favoritos, posto, stocks, 

clientes, entidades, fornecedores, gestão e aplicação (ferramentas) (Anexo III). Estes 

separadores dão acesso aos respetivos submenus permitindo ações especializadas e 

essenciais ao bom funcionamento da farmácia. 

Este sistema permite a criação de utilizadores individuais e as respetivas passwords 

de modo a parametrizar o acesso às diversas funcionalidades do programa informático. 

Também permite rastrear cada utilizador quanto ao número de vendas, ao tipo de 

produtos vendidos, à faturação, a alterações nos stocks e devoluções, bem como outros 

pareceres dos quais tenham sido responsáveis. 

 

2.2. ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

As encomendas são feitas com base nas vendas e nos limites de stock previamente 

estabelecidos. Quando os produtos atingem o stock mínimo, é gerada uma proposta de 

encomenda pelo SI. Essa proposta é posteriormente, analisada pelo Sr. Raúl ou Sr. 

Esmeraldo (técnicos de farmácia responsáveis por esta área) tendo em conta a necessidade 

de aquisição dos produtos, a quantidade solicitada, a rotação do produto, os limites de 

stock e o custo unitário de cada produto. Posteriormente, procede-se à aprovação e envio 

da encomenda via modem. 

Em situações pontuais, quando se verifica a inexistência ou insuficiência de 

produtos para satisfazer as necessidades de um utente, efetua-se a encomenda, via 
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telefone, diretamente aos fornecedores. A FSM trabalha com diversos fornecedores, entre 

os quais, a Farmadeira, o Centro farmacêutico, a Funchalfar e a MAMEPE (medicamentos 

de uso veterinário). 

 

2.3. RECEÇÃO E APROVISIONAMENTO DE ENCOMENDAS 

A entrada dos produtos no sistema é feita por leitura ótica dos códigos de barras. 

Contudo, quando isto não é possível, digita-se o código manualmente. Como o SI tem o 

registo das encomendas a serem rececionadas, deve-se consultar as diversas encomendas 

tendo em conta o fornecedor de forma a selecionar corretamente a encomenda a 

rececionar. 

Durante a receção e conferência de encomendas deverá dar-se especial atenção a 

alguns aspetos importantes: 

 Verifica-se a integridade da embalagem. Caso esta se encontre danificada terá de ser 

feita uma devolução ao fornecedor; 

 Prazo de validade (PV) (se não corresponder ao que aparece no programa informático, 

atualiza-se o mesmo, caso este seja mais curto que o que lá se encontra. Quando o 

stock está a zero atualiza-se sempre o PV); 

 No caso de um novo produto terá que ser criada uma nova ficha de produto; 

 Se na encomenda constar benzodiazepinas ou psicotrópicos, o SI no final pede o número 

da fatura e grava a mesma, atribuindo-lhe um número sequencial. 

Após a receção de todos os produtos, confere-se o preço de custo para a farmácia 

e o preço de venda final (alterando-se no programa, se estes não coincidirem). São também 

colocadas as margens no preço dos MNSRM para cálculo do preço de venda ao público. 

Após a leitura de todos os códigos de barra, o próprio SI compara as quantidades 

pedidas com as recebidas.  

A fatura original é colocada junto às restantes faturas do mês e os duplicados são 

rubricados pelo colaborador que conferiu. No final de cada mês é conferido o resumo de 

faturas mensal com todas as faturas do mês, sendo à posteriori enviadas para a 

contabilidade.   
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2.4. CONTROLO DE STOCKS  

A gestão de stocks é fundamental na atividade retalhista uma vez que evita a rutura 

de produtos e a consequente falha na venda, assim como permite o controlo das 

quantidades de produto a encomendar. 

 No entanto, os stocks são extremamente influenciados por fatores que levam a 

discrepâncias entre o stock real e o informático, nomeadamente, erros de entrada das 

encomendas, erros de marcação dos produtos, erros nas vendas, erros de devoluções e 

quebras.  

Na FSM a gestão de stocks é realizada via informática. Todos os dias é emitida uma 

lista de produtos que atingiram os limites de stock e é realizada uma encomenda consoante 

os limites máximos de cada produto. Alguns dos produtos comercializados na farmácia, 

medicamentos ou outros produtos de saúde, são muito sensíveis a ações de marketing, 

campanhas mediáticas ou prescrições médicas, pelo que é necessário ter em consideração 

o reforço de stocks em tempo útil e quantidades adequadas. A rutura de stock de um 

produto em campanha, é extremamente prejudicial para a farmácia e para a venda do o 

produto em causa 7,8. 

 

2.5. PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES 

O controlo dos PV é um fator muito importante na realidade da farmácia 

comunitária pois assim garantimos que o utente não adquire um medicamento/produto 

de saúde com o prazo expirado. 

O controlo é feito diariamente aquando da receção da encomenda, procedendo-se 

à sua atualização informática se necessário. Na FSM, um outro controlo do PV é realizado 

mensalmente, através da impressão de uma listagem dos produtos, cujo PV termina dentro 

de dois meses. 

Os produtos que constam desta lista e cujo PV se confirme, são separados e 

posteriormente devolvidos ao fornecedor, acompanhados por uma nota de devolução que 

é impressa em triplicado (original e o duplicado vão juntamente com os produtos 

devolvidos para o fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia). Os produtos 

devolvidos pela farmácia e aceites por estes são posteriormente, ou descontados na 

faturação por intermédio de uma nota de credito, ou trocados por o mesmo produto com 
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diferente PV. Se o fornecedor não aceitar a devolução, o produto volta à farmácia 

traduzindo-se numa quebra com consequente prejuízo para a mesma. 

 

3. DISPENSA CLÍNICA DE MEDICAMENTOS 

Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, a dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos define-se como o “serviço clínico em que o farmacêutico avalia o processo 

de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, em condições clínicas, e informa, de 

modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o processo de uso dos medicamentos, 

quer estes sejam industrializados ou manipulados”9. Assim, o farmacêutico deve assegurar 

o uso racional do medicamento, garantindo a ausência de erros na posologia, contribuindo 

para maior segurança e qualidade de vida do utente. 

A classificação dos medicamentos de uso humano, relativamente à sua dispensa, 

englobam dois grupos principais: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os 

MNSRM. 

 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MSRM, incluindo os manipulados e estupefacientes ou psicotrópicos, apenas 

podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica válida segundo um 

modelo aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro10. 

Segundo a legislação portuguesa, neste grupo estão incluídos os medicamentos que 

possam constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica ou que sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes para o qual se 

destinam, medicamentos que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas 

sejam indispensáveis de aprofundar, e ainda medicamentos que se destinem a 

administração parentérica (injetável) 11. 

Medicamentos que se enquadrem nestas condições estão apenas disponíveis aos 

utentes em farmácias regulamentadas e aprovadas pelo INFARMED. 
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3.1.1. RECEITA MÉDICA  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a receita médica é um 

“documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados.” 11  

Tendo em conta a atual legislação, a prescrição de medicamentos deverá ser 

efetuada através de receita eletrónica ou, excecionalmente, por via manual. A prescrição 

deve conter a denominação internacional comum (DCI) de substância ativa, a forma 

farmacêutica, dosagem e apresentação, devendo ser indicada a posologia12. No entanto, 

existem exceções à prescrição obrigatória por DCI. Esta poderá ser realizada pelo nome 

comercial do medicamento nos casos em que não existe medicamento genérico (MG), só 

exista o original de marca ou quando devidamente justificados com uma das seguintes 

razões: “Exceção a) do nº3 do art. 6º: prescrição de medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito”; “Exceção b) do nº3 do art. 6º: reação adversa prévia”; ou “Exceção 

c) do nº3 do art. 6º: continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Apenas nesta última 

exceção, o utente tem opção de escolha, sendo esta limitada a medicamentos com preço 

igual ou inferior ao medicamento prescrito13. 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos com o limite 

máximo de duas embalagens por medicamento. Para medicamentos de dose unitária, 

podem ser prescritas até quatro embalagens.11 Os medicamentos estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas não podem ser prescritos em conjunto com outros 

medicamentos, assim como todos os produtos incluídos no protocolo da diabetes mellitus 

e os medicamentos manipulados. 

Durante a dispensa de um medicamento, o farmacêutico, deve verificar se a receita 

se encontra corretamente preenchida e inclui os seguintes elementos: 

 Número da receita e sua representação em código de barras; 

 Local da prescrição e sua representação em código de barras sempre que aplicável 

(ou aposição de vinheta identificativa no caso de se tratar de preenchimento 

manual); 
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 Identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, nº cédula 

profissional) e respetivo código de barras (ou aposição de vinheta identificativa no 

caso de se tratar de preenchimento manual); 

 Nome e número de utente (em código de barras no caso de se tratar de suporte 

informático) ou número de beneficiário; 

 Regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

 Designação do medicamento através da DCI ou nome comercial para as substâncias 

ativas em que não existam MG autorizados (com representação em código de 

barras no caso de se tratar de suporte informático); 

 Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão de embalagens e posologia 

(com representação em código de barras no caso de ser suporte informático); 

 Data de prescrição; 

 Assinatura do médico prescritor. 

Depois o farmacêutico deve avaliar a medicação a ser dispensada, verificar a 

existência de possíveis interações, verificar a possibilidade de ocorrência de alergias, 

perceber a real necessidade, ou não, do medicamento junto do utente e, em última 

instância, promover o uso racional do medicamento de forma a garantir qualidade, 

segurança e eficácia da farmacoterapia. 

De seguida, procede-se ao processamento informático da receita e, no final, é 

impresso no verso da receita, o documento de faturação onde consta a identificação dos 

medicamentos comparticipados, a quantidade dispensada, o PVP, bem como o valor 

comparticipado e o valor pago pelo utente em cada medicamento. 

 

3.1.2. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a regras especiais 

no que respeita à dispensa dos medicamentos pois, apesar das suas propriedades benéficas 

estas substâncias apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e até 

dependência, quer física quer psíquica.  

Na dispensa destes medicamentos, o SI pede-nos a identificação do médico 

prescritor, do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, número do Cartão de 

Cidadão ou Bilhete de Identidade, data de emissão do mesmo e idade). Os dados são 
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impressos no verso da receita que, posteriormente, é assinada tanto pelo farmacêutico, 

como pelo DT. Depois de todos os campos preenchidos é-lhe atribuído, informaticamente, 

um número sequencial de registo e, para além do recibo da venda, são impressos dois 

recibos comprovativos da venda do psicotrópico. Posteriormente, um destes documentos 

é arquivado com uma das cópias da receita e o outro é enviado, mensalmente, com o 

receituário ao INFARMED, devendo a farmácia manter um arquivo, com a cópia destas 

receitas, durante um período mínimo de três anos14.   

A venda destes produtos encontra-se legislada no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 
Janeiro. 

 

3.1.3. PRODUTOS DESTINADOS AO AUTOCONTROLO DA DIABETES MELLITUS  

A diabetes mellitus é caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue 

resultante de uma produção deficiente ou ineficaz da insulina. É uma doença crónica 

tendencionalmente crescente na população portuguesa, e a sua prevalência aumenta 

muito com a idade, atingindo ambos os sexos15.   

Foi então criado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes que 

estabelece uma comparticipação especial nos produtos utilizados no controlo da doença. 

Estes produtos podem ser prescritos em receita renovável e deve ser tido em consideração 

que tanto na prescrição eletrónica como na manual, têm de ser prescritos isoladamente. A 

receita é identificada com designação MDB e informaticamente assume de imediato o valor 

de comparticipação estabelecido. 

Os produtos abrangidos por este protocolo, independentemente do sistema ou 

subsistema de comparticipação que apresentem, devem ser faturados a um organismo 

específico, tendo uma comparticipação especial, de acordo com a Portaria nº 364/2010, de 

23 de junho 2015. 

 

3.1.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

Segundo o estatuto do medicamento, um MG é considerado um medicamento com 

a “mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bio equivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” 11.  
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O MG é comercializado pela designação DCI, seguido da dosagem, forma 

farmacêutica e da sigla MG. A aquisição de MG revela-se mais económica, para os utentes, 

do que os medicamentos de marca pois possuem preços significativamente mais baixos.  

 

3.1.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

Segundo o decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, define-se medicamento 

manipulado (MM) como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”16. A fórmula magistral é um 

“medicamento preparado em farmácia de oficina ou no serviço farmacêutico hospitalar, 

segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina”. Já o 

preparado oficinal é “qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço”.  

Na FSM não é frequente a preparação de MM, no entanto, quando é necessário a 

preparação de uma fórmula magistral, na prescrição médica não deve constar outro tipo 

de produtos, deve possuir a sigla ‘MM’ e após a descrição da formulação farmacêutica deve 

contemplar a abreviatura com ‘f.s.a’, faça segundo a arte, ou similar. Posteriormente, 

procede-se à preparação da fórmula magistral, utilizando matérias-primas certificadas e 

enviadas por fornecedores registados. É preenchida a ficha de preparação onde consta: 

 Nome do MM, do doente e do prescritor; 

 Nº de lote atribuído ao produto em questão; 

 Composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas 

quantidades usadas, bem como os números de lote e o fornecedor; 

 Descrição do modo de preparação; 

 Registo dos ensaios de verificação; 

 Embalagem de acondicionamento; 

 Preço; 

 Assinatura do produtor e do farmacêutico supervisor. 

No final da preparação, o MM é identificado com um rótulo integrando: 
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 Identificação da farmácia; 

 Identificação da fórmula (as matérias-primas utilizadas e as suas quantidades); 

 Identificação do médico e do utente ao qual se destina o manipulado; 

 Nº do lote da preparação; 

 Condições de conservação; 

 Precauções de manuseamento; 

 PV; 

 Preço de venda ao público. 

Estes medicamentos devem ser executados respeitando as boas práticas de fabrico 

de manipulados, aprovadas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, e sob a 

responsabilidade do DT da farmácia17.  

 

3.1.6. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

O atual regime de comparticipações divide-se em regime geral e o regime especial, 

segundo o Decreto-Lei nº 106-A/2010.  

No regime geral, o estado é responsável por pagar uma percentagem do PVP, 

englobando todos os utentes do SNS. Essa comparticipação depende do escalão do 

medicamento em que este se insere, sendo a comparticipação de 90%, 69%, 37% e 15% 

para os escalões A, B, C e D, respetivamente18. 

Já o regime especial está dirigido para patologias específicas e grupos de doentes 

particulares. São comparticipadas em 100% pelo SNS os medicamentos usados no 

tratamento da paramiloidose, do lúpus, da hemofilia, das hemoglobinopatias e ainda o 

Priadel® usado na psicose maníaco-depressiva. As comparticipações são sinalizadas por 

despachos ou portarias, sendo apenas válidas se forem prescritas por médicos de 

especialidades específicas.  

 Todavia, existem outras entidades responsáveis como companhias de saúde ou 

subsistemas de saúde, como por exemplo os Serviços de Assistência Médico-Social, 

Multicare, entre outras. Os beneficiários destes subsistemas de saúde possuem um cartão 

de beneficiário que deverá ser apresentado obrigatoriamente. Nestes casos, é necessário 

tirar uma fotocópia da receita e anexar a esta uma fotocópia do cartão de beneficiário 

apresentado. 
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3.1.7.  RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO  

A conferência de receituário compreende duas etapas: conferência técnica e 

administrativa. 

Assim, são verificados os aspetos técnicos e burocráticos das receitas, que se regem 

segundo a portaria 137-A/2012, de 11 de maio, aplicada na Região Autónoma da Madeira 

pela portaria nº43/2014, de 14 de abril. As receitas são posteriormente organizadas por 

lotes (30 receitas cada) de acordo com a entidade comparticipadora. Após o agrupamento 

das receitas e a sua verificação, é emitido um verbete de identificação do lote, que contém: 

 Nome, carimbo e código da Farmácia; 

 Quantidades de receitas; 

 Importância total do lote correspondente ao PVP; 

 Valor total do lote a pagar pelo utente; 

 Valor total do lote a pagar pela entidade comparticipadora. 

Por fim, emite-se um resumo de lote e, para cada entidade a “Fatura Mensal”, 

sendo estes impressos em quadruplicado ficando um na farmácia, um enviado para a 

Associação Nacional de Farmacêuticos e dois são enviados para o centro de conferência 

acompanhar as receitas. O receituário do IAS-Saúde é enviado para o centro de conferência 

de receituário até ao dia 8 do mês seguinte daquele a que se refere a faturação.  

O receituário que não pertencente ao IAS-Saúde deve ser enviado para a ANF até ao 

dia 10 do mês seguinte. 

Quando alguma não conformidade é detetada, a receita é devolvida à farmácia, com 

vista à correção do erro, e assim, a receita em causa poderá ser incluída no receituário do 

mês seguinte, permitindo deste modo assegurar a receção do montante relativo à 

comparticipação. 

 

3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MNSRM tratam-se de medicamentos que, de acordo com a legislação, são 

utilizados sempre que se destinem ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras 

e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de 

saúde21. Têm na sua composição substâncias reconhecidas como úteis e seguras, desde que 

não utilizadas de forma abusiva e descontrolada. São de livre utilização e podem ser 
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vendidos sem receita médica podendo ser dispensados nas farmácias ou noutros 

estabelecimentos autorizados para tal.  

Assim, durante o atendimento, o farmacêutico deve comunicar com o doente de 

forma a recolher toda a informação necessária (sintomas, intensidade e duração do 

problema de saúde, medicação concomitante, outras patologias) de forma a avaliar o 

problema de saúde e decidir qual o melhor tratamento e aconselhamento. No caso da 

dispensa de um MNSRM, deve assegurar-se que o utente entendeu a posologia, os 

cuidados a ter, os possíveis efeitos secundários e as interações, promovendo a adesão à 

terapêutica e o uso racional do medicamento. Para além disso, deve-se informar sempre o 

doente que se o problema de saúde persistir, deverá ser avaliado por um médico. 

Na FSM dos MNSRM mais solicitados destacam-se os anti-inflamatórios, 

antitússicos, expetorantes, analgésicos, e também laxantes. 

 

4. OUTROS PRODUTOS VENDÁVEIS NA FARMÁCIA SÃO MARTINHO  
 

4.1. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Os medicamentos de uso veterinário são todos os medicamentos com propriedades 

curativas ou preventivas das doenças no animal. Segundo o DL nº 148/2008, 29 de Julho, 

uma farmácia pode ter à venda medicamentos de uso veterinário, sendo estes “um bem 

público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a 

proteção da saúde pública” 22.  

Nesta área o farmacêutico tem um papel fundamental, alertando para doenças 

transmissíveis ao homem e cuidados a ter, relembrando certas medidas básicas de 

profilaxia. Na FSM os medicamentos veterinários mais procurados abrangem 

essencialmente os antiparasitários externos. 

 

4.2. PRODUTOS DE DERMOCOSMÉTICA 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro, um produto cosmético 

corresponde a qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas 
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bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais23. 

Os produtos de dermocosmética são indubitavelmente uma das principais fontes 

de rendimento económico para a farmácia daí a importância de mantê-los sob uma gestão 

de qualidade. Também é essencial uma formação e conhecimento abrangente por parte 

do farmacêutico no aconselhamento destes produtos, de forma a avaliar cada situação, 

garantindo o melhor resultado e satisfação do utente. 

Na FSM há uma procura considerável destes produtos, sendo estimulada por 

algumas campanhas promocionais e aconselhamento individual realizado por algumas 

marcas. Na FSM estão disponíveis uma grande variedade de marcas, entre as quais, 

Uriage®, Avène®, La Roche-Posay®, Lierac®, ADerma ®, Phyto®, Mustela®, Klorane®, 

Neutrogena®, Vichy®, Galenic®, ISDIN®, Caudalie®, etc. 

 

4.3. PRODUTOS DIETÉTICOS E DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  

Um produto dietético é um produto destinado a uma alimentação especial, um 

produto alimentar que, devido à sua composição ou processos especiais de fabrico, se 

distingue claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, mostrando-se 

adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas pessoas, segundo o 

Decreto-Lei 74/2010, de 21 de Junho24.  

Nesta categoria estão incluídos produtos, tais como leites artificiais adaptados às 

necessidades diferenciadas dos bebés (leites adaptados, transição ou especiais), produtos 

sem lactose, produtos com valor energético baixo ou reduzido destinados ao controlo do 

peso, alimentos sem glúten e/ou de dieta especial para doentes com fenilcetonúria. 

A FSM dispõe de uma grande variedade destes produtos, incluindo leites adequados 

às necessidades do bebé que acompanham o seu crescimento, leites para lactente, de 

transição, hipoalergénicos, anti-regurgitantes, anti-diarreicos e anti-obstipantes, de várias 

marcas como Nutribén®, NAN®, Nidina® e Aptamil®. A farmácia apresenta também soros 

para reidratação, gelatinas para pessoas com dificuldades de deglutição, batidos 

energéticos, batidos ricos em proteínas, produtos dietéticos usados no controlo do peso, 

nomeadamente para emagrecimento, e ainda suplementos alimentares específicos, por 

exemplo para um melhor desempenho físico e intelectual. 
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4.4. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS  

Os produtos de fitoterapia são medicamentos que têm exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações 

à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com 

uma ou mais preparações à base de plantas. Estes produtos são bastante procurados por 

parte dos utentes como alternativa ou complemento da terapia convencional. 

Na FSM, estes produtos apresentam-se predominantemente sobre a forma de chá 

ou tisana, contudo são também encontradas outras formas farmacêuticas como 

comprimidos, cápsulas, extratos, ampolas bebíveis, cremes e pomadas. 

 

4.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Dispositivo médico define-se como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos 

necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante a 

ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção25.” 

Os DM são classificados de acordo com o risco inerente à utilização dos mesmos, 

sendo integrados em três classes: classe I (baixo risco), classe IIa e classe IIb (médio risco) 

e classe III (alto risco). Esta classificação é atribuída pelo fabricante tendo em conta a 

vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e de fabrico.  

A FSM dispõe de uma grande variedade de dispositivos médicos com os quais 

contactei durante o meu estágio. Destaco os artigos de penso, sistemas para aplicação 

parentérica, termómetros, artigos de drenagem, sacos coletores de urina, fraldas, tampões 

auditivos, material ortopédico, material de puericultura, preservativos e testes de gravidez. 
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5. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE  

O farmacêutico por ser um dos profissionais de saúde mais próximos do utente 

pode ter um papel mais ativo, esclarecendo-o e aconselhando-o sobre hábitos equilibrados 

na prevenção e controlo de determinadas patologias. Na FSM realizam-se inúmeras 

determinações diárias, bioquímicas (glicemia, colesterol total e triglicéridos) e fisiológicas 

(tensão arterial), sendo uma mais-valia para o atendimento. Assim, no momento da 

determinação, e como esta se realiza em local reservado, o farmacêutico deve aproveitar 

para conversar com o doente acerca da sua patologia e verificar se está consciente dos 

fatores de risco e das complicações associadas. Deve também informar o doente sobre as 

formas de melhorar a doença sem a necessidade de recorrer à terapêutica farmacológica; 

se o doente faz medicação para a patologia o farmacêutico deve assegurar que o doente a 

cumpre, fazendo a posologia indicada pelo médico. 

 

6. VALORMED 

No intuito de estabelecer um sistema próprio para o sector farmacêutico o 

Governo, através do Instituto Nacional de Resíduos, licenciou a VALORMED como entidade 

que permite às empresas daquele sector cumprir o preceituado na lei em matéria de 

resíduos. 

Assim, a VALORMED é a sociedade gestora do sistema integrado de gestão de 

resíduos de embalagens e de medicamentos fora de uso, após consumo. É uma entidade 

pioneira no nosso país, cujo objetivo é gerir um sistema, também ele único. Desta forma 

os resíduos são devidamente tratados, minimizando-se o impacto ambiental. Tem, assim, 

a responsabilidade sobre a gestão de resíduos de embalagens e de medicamentos fora de 

uso pós consumo da indústria farmacêutica, constituindo “a solução para a necessidade de 

ter um sistema seguro e eficaz que possa remover e tratar os resíduos de embalagens de 

medicamentos e corresponde a uma compromisso de toda a indústria farmacêutica, os 

distribuidores, as farmácias, o Governo e, principalmente, toda a população”. Neste 

projeto participam várias entidades. 26 

As farmácias comunitárias são o rosto da VALORMED junto do público, assumindo 

a primeira linha de recolha das embalagens e medicamentos fora de uso, mas também de 

sensibilização. 
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Assim, à medida que os utentes entregam medicamentos fora de uso na farmácia 

estes são colocados no contentor próprio. Ao ficar completo, ou atingir a carga máxima, é 

fechado, selado com etiqueta própria, e registando na ficha o código da farmácia e rubrica 

do responsável. A ficha acompanha o contentor, sendo completada pela pessoa que o 

recolhe com o nº de armazenista, data e rubrica, ficando um das folhas na farmácia. São os 

distribuidores grossistas que asseguram a recolha a partir das Farmácias, aproveitando os 

circuitos de distribuição de medicamentos. 

 

7. OUTROS TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

Durante a realização do meu estágio, tive a oportunidade de realizar diversas 

tarefas, todas representando uma mais-valia para a minha formação profissional e para o 

desenvolvimento de outras competências.  

A FSM destaca-se por apresentar uma excelente dinâmica ao nível da 

dermocosmética, quer pela realização de diversas campanhas promocionais quer pela 

realização de sessões de aconselhamento individuais de diversas marcas, como a 

Caudalie®, a Avéne®, a Lierac®, entre outras. Foi numa das sessões de aconselhamento 

individual da Caudalie® que tive a oportunidade dar o meu apoio à organização. São sessões 

muito bem organizadas, que contam com ajuda das respetivas marcas através da presença 

de uma especialista que realiza os tratamentos de rosto, designados mini faciais. Nos mini 

faciais, ocorre uma prévia decoração do espaço com material de marketing fornecido por 

cada marca, assim como é feita a sua divulgação atempadamente junto dos utentes da 

FSM.  

No seguimento da organização do evento Caudalie®, foi-me dirigido um convite por 

parte da direção técnica, para ser responsável de uma gama de dermocosmética na 

farmácia, a Avéne® da Pierre Fabre. Como responsável da marca tive como funções a 

gestão dos stocks, organização do linear, realização de encomendas, contacto direto com 

o representante da marca, divulgação das campanhas promocionais e elaboração de mini 

faciais. Surgiu então a oportunidade de ser responsável pela organização do mini facial da 

Avéne®, para além da organização do evento e decoração do espaço, tive como função, 

auxiliar a especialista da marca, servindo como intermediária entre os utentes e esta. Para 

além deste mini facial, e no seguimento do meu segundo tema desenvolvido na FSM,  
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organizei um outro direcionado a jovens com pele com tendência acneica, explicado 

detalhadamente na segunda parte do presente relatório. 

Para além da organização de mini faciais também as montras são elaboradas 

periodicamente. Esta tem com o objetivo a divulgação promoções, marcas e são também 

utilizadas para marcar dias festivos. No “Dia do Pai”, tomei a iniciativa de elaborar a 

montra, bem como achei interessante realizar uma promoção especial neste dia. Como a 

farmácia tem o hábito de oferecer um brinde nestes dias especiais, levou-me a sugerir a 

oferta de uma caneca personalizada pelo cliente na compra de qualquer produto de 

dermocosmética da linha de homem. Estas duas iniciativas foram aceites com bom a grado 

e muito bem acolhidas por parte da direção da farmácia. 

Foi-me dada também a função de realizar um inventário do material de ofertas das 

diversas marcas que se encontravam na farmácia. Após o levantamento de todo o material 

achei necessário organizá-las, por marcas, de forma a realizar um controlo mas eficiente 

do material e promover as vendas da farmácia através deste tipo de ofertas. O inventário 

foi posteriormente afixado e dado a conhecer a todos os colaboradores da farmácia. 

Com o decorrer do estagio, foi me possível também observar e detetar situações 

que, na minha opinião, melhoradas seriam uma mais-valia para a farmácia. A difícil 

perceção por parte do utente das diversas promoções que decorrem na farmácia, levou me 

a sugerir agrupar estas promoções semanais e divulga-las num único espaço. O espaço ideal 

para a divulgação seria nos diversos postos de atendimento, pois seriam visíveis tanto para 

o utente como para o farmacêutico, visto que muitas vezes sente dificuldades em ter 

conhecimento de todas as promoções a decorrer na farmácia, devido a constante 

rotatividade destas. Esta ideia foi muito bem aceite por parte da diretora técnica, a qual 

implementou na farmácia e me deixou responsável pela tarefa de atualizar e informar os 

colegas das promoções. Até aos dias de hoje esta ideia continua implementada na farmácia 

e foi bastante valorizada pelos meus colegas e é vista com um excelente auxílio na hora do 

atendimento. 

Tendo em conta o projeto que ia desenvolver acerca da doença venosa crónica na 

farmácia, surgiu a necessidade de rever os stocks das meias de compressão, para colmatar 

as necessidades que poderiam advir desta atividade. Para isso houve necessidade de 

realizar uma reunião com o representante da marca Relaxan®. Nesta reunião, eu auxiliei a 



 

 
   20 
 

diretora técnica a elaborar uma nota de encomenda através da análise dos modelos e dos 

graus de compressão que eram mais comuns a serem dispensados, de forma a ter um stock 

conforme as exigências da farmácia. 

Ainda durante o meu estágio pude pôr em prática os meus conhecimentos teóricos 

em prol dos cuidados farmacêuticos, como a monitorização da terapêutica e 

acompanhamento de doenças crónicas com elevada prevalência, através das diversas 

quantificações bioquímicas e fisiológicas que a FSM oferece. As medições da pressão 

arterial (PA), do colesterol total, da glicémia e dos triglicerídeos foram as mais 

frequentemente realizadas.  

Enquanto estagiária da farmácia, ainda me foi dada a oportunidade de ir a diversas 

ações de formação quer internas quer externas. Dentro dessas ações de formação destaco 

algumas que achei bastante importantes: Curso Geral da Caudalie®; Infeções Fúngicas: 

diagnóstico e tratamento (Lab. Edol); Olho Seco: uma patologia que afeta 1 milhão de 

portuguesas (Lab. Edol); Alergias Respiratórias: nova abordagem terapêutica (Lab. 

GlaxoSmithKline) e Tosse Seca vs Tosse com expetoração (Lab. Boehringer Ingelheim). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após quatro meses de estágio em farmácia comunitária, posso afirmar que o 

estágio é sem dúvida a experiência mais reveladora durante os cinco anos de curso. É muito 

mais do que a fase em que é suposto materializar o nosso conhecimento e adaptá-lo à 

realidade. 

O meu estágio foi iniciado na receção, conferência e armazenamento de 

encomendas da farmácia, que é sem dúvida o mais lógico pois permitiu-me conhecer a 

organização física e funcional da farmácia, assim como familiarizar-me com os produtos. 

Apesar do vasto conhecimento que adquirimos durante o curso nada nos prepara para a 

enorme variedade de produtos no mercado e é por isso que sedimentar bem esta fase é 

tão essencial. Com o passar do tempo, fui-me sentindo cada vez mais à vontade não só com 

os medicamentos e produtos que me passavam diariamente pelas mãos, mas também com 

o quotidiano da farmácia e com as pessoas que me rodeavam.  
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Durante o decorrer desta fase, e do estágio em geral, fui executando outras tarefas 

como controlo de validades, reposição de stocks dos produtos dispostos na área de 

atendimento ao utente, devolução, etc. 

Rapidamente, passei dos “bastidores” para o “palco principal”, o balcão. Desta 

forma, este local foi numa fase inicial bastante intimidatório, não pelo receio ou falta de 

vontade de contactar com os utentes, pois isso sempre foi uma das particularidades da 

farmácia que mais me cativou, mas por receio de não conseguir ajudar ou esclarecer as 

suas dúvidas. Foi curioso, que com o decorrer do estágio, tudo se foi tornando cada vez 

mais simples permitindo deixar para trás os receios pela vontade de ajudar, aprender e 

contribuir.  

Assim sendo, considero que o estágio foi uma experiência única pela qual estou 

verdadeiramente agradecida à equipa que me recebeu e me fez sentir acolhida, 

transmitindo-me os valores e a postura que um verdadeiro farmacêutico deve ter no 

exercício da profissão e que certamente me irá fazer uma pessoa realizada todos os dias 

em que dela me possa valer. 
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Parte II 

 

A) Analisar o risco de sofrer de Doença Venosa Crónica e incentivar a prevenção desta 

patologia através do aconselhamento farmacêutico. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A doença venosa crónica (DVC) é uma patologia crónica e evolutiva, que afeta as 

veias das pernas que transportam o sangue até ao coração. Caracteriza-se por um espectro 

de apresentações clínicas que vão desde simples telangiectasias e varizes reticulares até 

úlceras venosas27,28. 

É uma doença muito comum na sociedade, atingindo cerca de 5% a 8% da 

população mundial29. É mais prevalente no mundo ocidental e está associada a um impacto 

socioeconómico elevado30. Estima-se que na Europa, o tratamento de úlceras venosas 

atinja 1% a 2% do orçamento anual dos cuidados de saúde29. Segundo a Sociedade 

Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV), em Portugal, esta doença atinge 

cerca de 35% da população adulta, com maior incidência nas mulheres a partir dos 30 anos, 

embora também afete os homens (60% F/ 40% M)31. 

No entanto, a DVC é frequentemente negligenciada pelos profissionais de saúde, 

tanto por falta de reconhecimento das manifestações da DVC como depreciação do 

impacto e da magnitude desta patologia, a elevada prevalência, os custos de tratamento e 

também a perda de dias de trabalho31,32. Cerca de 6 milhões de dias de trabalho são 

perdidos nos Estados Unidos devido às complicações da DVC. A qualidade de vida destes 

doentes é igualmente afetada29. 

 

1.1. PATOFISIOLOGIA 

O sistema venoso é constituído por 3 tipos de veias: as veias profundas, as veias 

superficiais e as veias perfurantes, que ligam as veias superficiais às veias profundas29,32. O 

objetivo principal deste sistema é transportar o sangue desoxigenado até ao coração28,32. 

Existem dois sistemas que auxiliam este processo: as válvulas “1-way” presentes nas 

veias e a existência da bomba muscular da pantorrilha29,32.  



 

 
   23 
 

Quando caminhamos, a bomba 

muscular da pantorrilha contraí e as 

veias profundas são comprimidas, 

impulsionando o sangue para o 

coração e as válvulas fecham-se para 

impedir o refluxo sanguíneo. Durante 

o relaxamento do músculo da 

pantorrilha, as veias profundas 

esvaziam, levando a uma descida da 

pressão sanguínea. Assim as válvulas 

abrem e o sangue flui das veias superficiais para as veias profundas28,29.  

No entanto, na DVC os processos acima referidos não ocorrem corretamente e o 

retorno venoso fica afetado. Isto pode resultar de uma incompetência valvular, de uma 

disfunção da bomba muscular da pantorrilha e/ou da obstrução venosa. 

O enfraquecimento da parede das veias irá impedir que as válvulas fechem 

adequadamente resultando num refluxo do sangue venoso. Já a disfunção da bomba 

muscular, irá impedir que o sangue seja impulsionado eficientemente até ao coração, pelo 

que localmente a quantidade do sangue aumentará33.  

Devido à deficiência destes sistemas, instala-se um quadro de hipertensão venosa. 

Esta é transmitida diretamente à microcirculação, tornando os capilares mais permeáveis 

a moléculas grandes e à passagem de líquidos para o sistema intersticial. Adicionalmente, 

ocorre a libertação de mediadores inflamatórios ao nível das células endoteliais. Estes irão 

danificar as paredes das veias venosas e, consequentemente, a separação das válvulas, 

contribuindo para o agravamento da patologia29,34. 

 

1.2. CAUSAS 

A DVC é uma doença que pode ser desencadeada ou agravada por vários fatores de 

risco, os quais irão provocar uma alteração da parede das veias e, consequentemente 

alterações no funcionamento das válvulas, impossibilitando assim um retorno venoso 

eficiente, tal como havia sido referenciado anteriormente. É por isso, de grande 

importância saber identifica-los de forma a tomar as devidas medidas de prevenção.  

Figura 1: Anatomia do sistema venoso normal da perna e 

representação da DVC com disfunção das válvulas venosas 29 
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Segundo a SPACV as principais causas para o desencadeamento dos fatores 

supracitados são31,35,36,37:  

– Idade avançada – com o avanço da idade ocorre uma deterioração da parede das 

veias, assim como um enfraquecimento do músculo da pantorrilha que se traduz num 

aumento da pressão sanguínea sobre as veias superficiais; 

– Género feminino – as mulheres são mais afetadas do que os homens, devido a 

ação das hormonas sexuais femininas, a progesterona e os estrogénios. A progesterona 

promove a dilatação da parede das veias e os estrogénios, por sua vez, aumentam a 

permeabilidade venosa;  

– Gravidez – o ganho de peso durante a gravidez e o crescimento fetal provocam 

um aumento da pressão intra-abdominal, o qual dificulta o retorno venoso. Também as 

alterações hormonais que decorrem ao longo de toda a gravidez, como a produção da 

relaxina, a qual possui ação vasodilatadora, e a produção de progesterona e dos 

estrogénios, referidos anteriormente, podem contribuir como fatores causais. Para além 

disso, o risco de sofrer de doenças venosas crónicas aumenta com o número de gravidezes;  

– Predisposição familiar – a presença de doenças venosas em familiares próximos, 

aumenta o risco de apresentar a patologia, pois foi verificado que em 70% dos casos 

verifica-se a correlação genética e hereditária e a presença de DVC;  

– Obesidade – tal como na gravidez, a obesidade provoca um aumento da pressão 

intra-abdominal sobre a circulação venosa dificultando o retorno venoso e resultando na 

dilatação da parede das veias.   

No entanto, vários hábitos do quotidiano podem também despoletar alterações do 

retorno venoso, como31,35,36,37:  

– Passar longos períodos de tempo sentado ou de pé estaticamente – não há 

movimento pelo que também não há ação do bombeamento muscular;  

– Estar em locais quentes – provocam uma dilatação das paredes das veias; 

– Hábito de fumar - dificulta a fluidez do sangue no retorno venoso para o coração; 
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– Não praticar exercício físico/sedentarismo – agravam a circulação venosa pois o 

movimento muscular, nomeadamente da pantorrilha é um importante mecanismo de 

auxílio do retorno venoso; 

– Tomar a pilula anticoncecional – as hormonas presentes na pilula anticoncecional 

têm como efeito adverso a dilatação da parede venosa.  

 

1.3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

A população, ainda permanece pouco instruída acerca das DVC, pelo que, tende a 

ignorar os sintomas iniciais que surgem. No entanto, esta é uma doença evolutiva e 

crónica31, tornando-se fundamental tomar medidas preventivas antecipadas para impedir 

a progressão da doença.  

Assim, nos estádios iniciais da DVC, e segundo a SPACV, esta começa por se 

manifestar pela sensação de pernas cansadas e pesadas, dores nas pernas, formigueiro e 

prurido, pés e tornozelos inchados, dormência nas pernas e cãibras noturnas31,38,39. No 

entanto, nenhum destes sintomas é específico da DVC, pelo que muitas etiologias podem 

ser confundidas39. Mas sabe-se que na DVC, estes sintomas são agravados pelo calor ou ao 

longo do dia e aliviados com a elevação e/ou descanso dos membros31,39.  

Associado a estes sintomas e com a progressão da doença podem surgir as 

telangiectasias, as varizes reticulares, as varizes tronculares, o edema, e em fases mais 

avançadas podem surgir alterações da pele e/ou úlcera venosa de acordo com a 

classificação CEAP36,31,34.  

A classificação CEAP 

(Clínica, Etiologia, Anatomia e 

Patologia) é um método 

mundialmente conhecido e 

permite classificar a DVC 

tendo em conta a sua 

gravidade. No entanto, trata-

se de uma classificação 

complexa, pelo que, por rotina 

apenas se utiliza numa das Figura 2: Representação da classificação CEAP 34 
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componentes, a Clínica. Esta é considerada a mais importante, pois pode ser feita pela 

simples observação, sendo assim utilizada para a avaliação inicial do doente com DVC34.  

 

1.4. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO   

Apesar de ainda permanecer uma patologia descurada pela maioria dos 

profissionais de saúde, o farmacêutico possui conhecimento e ferramentas suficientes para 

intervir e travar a tempo a progressão desta patologia. 

Se os fatores de risco, os sintomas e sinais da DVC forem detetados, o farmacêutico 

pode aconselhar a utilização de meias de compressão e/ou de suplementos venotónicos 

como métodos de prevenção. No dia-a-dia também podem ser adotadas várias medidas 

higieno-dietéticas que favoreçam a qualidade de vida destas pessoas34. 

1- Meias de compressão 

As meias de compressão exercem uma pressão em aéreas específicas dos membros 

inferiores permitindo que as veias dilatadas sejam contraídas, diminuindo o diâmetro do 

vaso e aproximando os folhetos das válvulas. Assim, as válvulas venosas fecham-se 

novamente e o sangue não flui no sentido inverso ao do coração, aumenta a velocidade de 

fluxo venoso e a função da bomba muscular, e diminui a pressão venosa.  

As meias ajudam a aliviar a sensação de pernas cansadas e de inchaço, bem como 

evitam a progressão da DVC32,34,40,41.  

 De acordo com a Classificação Europeia e Americana, existem 4 classes de 

compressão elástica (CCL)28:  

CCL Descrição Pressão Aplicação 

1 Compressão 

Suave 

15-21mmHg Prevenção de veias reticulares com sintomatologia 

leve e prevenção de trombose venosa profunda. 

2 Compressão 

Moderada 

23-32mmHg Após tratamento cirúrgico de varizes, na DVC 

moderada, prevenção de trombose venosa profunda 

e de tromboflebites. 

3 Compressão 

Forte 

34-46mmHg Na DVC avançada com edema reversível. 

4 Compressão 

Extra- Forte 

49mmHg e 

superior 

Na DVC muito avançada com edema irreversível e 

linfedema. 

Tabela 1 - adaptada do artigo Insuficiência venosa crônica: uma atualização28 
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Também existem diferentes modelos de meias de compressão, meias que vão até 

ao joelho, até à coxa ou até à cintura (collants). A sua escolha depende da localização do 

dano e da preferência do utente28.  

 

2- Suplementos venotónicos 

Os suplementos venotónicos têm como principal função aumentar a resistência das 

paredes venosas e proteger a função das válvulas, bom como impedir a permeabilidade 

capilar28.  

Existem quatro grupos de substâncias que demostraram eficácia nos diferentes 

estádios da DVC: as alfa-benzopironas (cumarinas), os flavonóides, as saponinas e outros 

extratos de plantas. Os flavonoides atuam sofre a inflamação e reduzem o edema. A 

combinação das cumarinas com troxerrutina (flavonóides) demonstraram serem eficazes 

na dor e na redução do edema. A escina (saponina) demonstrou ser tão eficaz como as 

meias de compressão mas apenas a curto termo32,34. E nos outros extratos de plantas 

podemos encontrar os antocianósidos e o Ginkgo biloba. 

 

3- Medidas higieno-dietéticas  

Independentemente do tipo de prevenção selecionado, é importante adotar 

medidas preventivas no dia-a-dia, como34: 

- Evitar longos períodos de pé ou sentado diariamente;  

- Evitar lugares quentes; 

- Praticar um desporto, como marcha, corrida lenta, bicicleta ou natação; 

- Prevenir o excesso de peso; 

- Usar vestuário e calçado apropriados – evitar roupa que comprima as regiões pélvica e 

das ancas ou sapatos com salto alto ou raso, se possível com solas flexíveis ou com altura 

de 3 a 4 cm; 

- Massajar as pernas no sentido ascendente do pé para a perna; 

- Exercitar as pernas em todas as circunstâncias; 

- Evitar banhos muito quentes, no final do banho passar as pernas por água fria; 

- Elevar as pernas quando descansa e quando dorme (cerca de 15 cm mais elevados). 
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2. OBJETIVOS 

Tendo em conta que a DVC é uma doença muito comum na sociedade, atingindo 

cerca de 5% a 8% da população mundial e 35% da população Portuguesa, e continua a ser 

muito desvalorizada, tanto pela população como pelos profissionais de saúde, torna-se 

fundamental a intervenção farmacêutica. 

Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho é analisar o risco de sofrer de DVC 

através de um rastreio e alertar a população para uma patologia que muitos desconhecem 

e cujos sintomas consequentemente negligenciam. 

 Este trabalho visa também o aconselhamento farmacêutico através do incentivo a 

nível essencialmente da prevenção das DVC’s. 

 

3. MÉTODOS 

Tipo de atividade: Foi realizada um atividade intitulada “Semana das Pernas Cansadas” que 

incluiu a realização de um rastreio através de um questionário de perguntas fechadas, com 

o objetivo de analisar o risco de sofrer de DVC, com posterior aconselhamento 

farmacêutico. 

Desenho da atividade realizada e procedimentos: A atividade “Semana das Pernas 

Cansadas” teve duração de 4 dias (6 a 9 de Abril) e consistiu em 2 fases: a fase da realização 

do rastreio e a do aconselhamento farmacêutico. Na primeira, foi realizado um 

questionário onde recolheram-se os dados pessoais e os elementos sobre os fatores de 

risco, sintomatologia e sinais da DVC; Posteriormente, foi efetuada a análise do 

questionário, somando as pontuações e inserindo o utente numa faixa de risco (reduzido, 

moderado ou elevado). Tendo em conta a faixa de risco, foi realizado o aconselhamento 

farmacêutico através da indicação das possíveis medidas de prevenção a serem tomadas 

no dia-a-dia, nomeadamente a utilização de meias de compressão e/ou suplementos 

venotónicos não descurando a informação relativa às medidas higieno-dietéticas. Em 

situações consideradas de elevado risco, foi aconselhado consultar um médico especialista.  

De forma a consolidar e ao mesmo tempo sintetizar a informação oral fornecida, 

foram entregues panfletos informativos acerca desta patologia e dos benefícios da 
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utilização de meias de compressão, e ainda uma lista de exercícios a realizar para estimular 

a circulação venosa.  

Todos os questionários tomaram lugar num dos balcões da farmácia, o qual se 

encontra mais reservado e possui uma área de atendimento alargada onde, tanto o 

farmacêutico como o utente podem sentar-se sem interferir com a dinâmica da farmácia 

(Anexo VIII). 

A divulgação deste estudo ocorreu através de mensagens de telemóvel, da rede 

social Facebook (página oficial da FSM) e ainda através de cartazes afixados em todos os 

balcões e à entrada da FSM. 

Durante a atividade, foi realizada ainda uma promoção de 10% na compra de meias 

de descanso, meias de compressão, suplementos venotónicos e em cremes/gel para 

pernas cansadas. O intuito desta promoção foi incentivar a prevenção de problemas 

posteriores, que apesar de ser um pouco dispendiosa, é fundamental e incrementa a 

qualidade de vida nos indivíduos.  

Amostra: Foram convidados a participar no estudo todos os utentes da FSM que se 

deslocaram à farmácia nos dias da atividade. 

Instrumentos:  

1- Questionário (Anexo IX) 

O questionário foi formulado com base num teste online – “Check up venoso”- presente 

na página da SPACV. Tal como neste teste, a cada resposta foi atribuída uma pontuação 

consoante havia risco ou não, ou tendo em conta o risco. Assim, a pontuação varia de 0 a 

3 valores, no qual: 0 – sem risco; 1 – com risco; 2 – com risco acrescido; 3 – com risco ainda 

mais acrescido. Deste modo, foi realizada uma análise qualitativa do risco de sofrer de DVC 

e no fim contabilizada a pontuação e inserido numa faixa de risco. A determinação destas 

faixas foi realizada com base no número máximo de pontos que se poderia obter neste 

questionário (28 pontos) e dividido por 3 para determinar os intervalos das 3 faixas de risco. 

A partir da determinação da faixa de cada utente, foi realizado o aconselhamento 

farmacêutico correspondente ao risco de desenvolver DVC: 

o Até 9 pontos  

Risco reduzido de desenvolver DVC. Adotar medidas higieno-dietéticas no dia-a-dia. 
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o De 10 a 19 pontos  

Risco moderado de desenvolver DVC. Aplicar medidas de prevenção, como a utilização 

de meias de compressão e/ou de suplementos venotónicos, bem como adotar medidas 

higieno - dietéticas no dia-a-dia. 

o Mais de 20 pontos  

Risco elevado de desenvolver DVC. Consultar um médico especialista. 

 

2- Panfletos informativos (Anexo X e XI): acerca da DVC e dos benefícios da utilização das 

meias de compressão.  

3- Lista de exercícios para estimular a circulação venosa (Anexo XII). 

4- Cartaz de divulgação: divulgando a atividade “Semana das Pernas Cansadas”, com a 

indicação da realização do rastreio, das datas de realização e ainda com alguma 

informação acerca da DVC, nomeadamente acerca dos fatores de risco (Anexo XIII). 

 

4. RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 27 indivíduos dos quais, 24 eram do sexo feminino e 

3 do sexo masculino. Em anexo (Anexo XIV) encontra-se uma tabela com os resultados dos 

questionários e de seguida um esquema com o resumo dos resultados relativamente à 

distribuição da amostra pelas faixas de riscos.  

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO  

O presente trabalho pretendeu avaliar o risco de sofrer de DVC e incentivar a 

prevenção desta patologia. Assim, através deste questionário foi possível analisar os 
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fatores de risco e manifestações clínicas desta patologia em cada pessoa inquirida, sendo 

possível fazer um aconselhamento em detrimento dessa análise.  

Começando pela amostragem, é de notar que a maioria das pessoas interessadas 

em participar neste rastreio eram mulheres, numa proporção de 24 para 27 pessoas no 

total. Apesar, de ser uma amostragem pequena, estes dados vão de encontro aos dados da 

SPACV, que referem que a DVC atinge cerca de 60% das mulheres relativamente a 40% dos 

homens. Devido à incidência ser maior no sexo feminino e pelo fato de serem as mulheres 

quem mais se preocupam com a aparência, estas foram as que mais aderiram a esta 

atividade.  

Segundo os resultados obtidos dos questionários realizados, tendo em conta a 

pontuação por mim atribuída, das 27 pessoas inquiridas, 21 pessoas possuíam um risco 

moderado de desenvolver DVC, 2 pessoas possuíam um risco elevado e apenas 4 possuíam 

um risco baixo de desenvolver a DVC. Apesar de se tratar, apenas, de uma análise 

qualitativa e a amostragem ser pequena, são dados que necessitam da nossa atenção, e 

muito mais deve ser feito para travar esta realidade, porque uma boa prevenção pode sim, 

evitar o desenvolvimento e o progresso da DVC para estádios mais avançados.  

A todas as pessoas inquiridas foram transmitidas medidas higieno-dietéticas a 

adotar no dia-a-dia e a sensibilização para a importância desta patologia e das 

consequências que acarreta, tanto a nível pessoal, como a nível socio-económico.  

Às pessoas que se enquadravam na faixa de risco moderado de desenvolver DVC, 

foram também incentivados a tomar atitudes pro ativas ao nível da prevenção desta 

patologia. Daí surgiu o aconselhamento da utilização de meias de compressão e/ou de 

suplementos venotónicos, os quais são uma mais valia para um retorno venoso eficiente.  

Às pessoas que se enquadravam na faixa de risco elevado de desenvolver DVC, foi 

aconselhado consultar um médico especialista, não deixando de lhes transmitir informação 

acerca desta patologia, bem como algumas medidas preventivas diárias a tomar.  

Como resultado desta atividade, a farmácia dispensou um total de 22 pares de 

meias de compressão e alguns suplementos venotónicos. Através desta iniciativa julgo que 

consegui o meu principal objetivo, sensibilizar e promover a prevenção desta patologia, 

sendo que as meias de compressão e os suplementos venotónicos são uma ótima arma de 

prevenção para além das medidas higieno-dietéticas. 
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Com o meu trabalho consegui fornecer material de apoio à FSM para que os meus 

colegas possam no dia-a-dia fornecer informação a todos os utentes que necessitem, 

contribuindo para a prevenção da patologia.  

 

6. CONCLUSÃO 

Estima-se que cerca de 35% da população portuguesa sofram de DVC, segundo a 

SPACV. O número poderá, no entanto, estar aquém da realidade. Isto porque a DVC é uma 

patologia frequentemente subestimada, subdiagnosticada e quando não identificada e 

tratada pode originar diversas complicações que têm um elevado impacto clínico e na 

qualidade de vida dos doentes, mas também com significativo impacto social e económico 

dado o elevado absentismo e a taxa elevada de antecipação da aposentação que acarreta. 

Como principais fatores de risco da DVC, destaco alguns hábitos comportamentais 

que têm vindo a aumentar na sociedade atual, como estar muito tempo de pé ou sentado 

de forma estática, a obesidade e a falta de exercício. A estes juntam-se naturalmente os 

fatores biológicos como a gravidez, a predisposição familiar e a idade. 

Quanto aos sintomas mais comuns da doença, o alerta vai para a dor, a sensação de 

pernas pesadas e cansadas, as pernas quentes, o prurido e o ardor, que tendem a agravar 

ao longo do dia ou após permanência estática de pé ou sentado ou ainda com o calor, 

aliviando com a elevação das pernas. 

Os dados que obtive demonstram que é urgente que exista uma maior e melhor 

divulgação da informação sobre esta patologia, a sua evolução e cronicidade, pois a DVC é 

uma patologia potencialmente gravosa, e que se encontra claramente subestimada.  

O farmacêutico tem por isso um papel fundamental na prevenção desta patologia 

através da interpretação dos sinais e sintomas mais frequentes, na análise de fatores de 

risco, na divulgação da informação de forma a chamar a atenção para o carácter crónico e 

evolutivo da doença e no encaminhamento para o médico em casos mais graves. 
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B) Promover os cuidados a ter no controlo de uma pele acneica na adolescência, através 

de uma atividade intitulada “Mãe estou com borbulhas!”. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A acne é uma das patologias da pele mais comuns e uma das principais razões da 

procura de um dermatologista, principalmente na adolescência. Desenvolve-se por volta 

dos 12 anos nos rapazes e por volta dos 11 anos nas raparigas, com uma incidência, 

sobretudo, entre os 15-17 anos, sendo mais precoce no sexo feminino.42,43,44 No entanto, 

é mais grave e prevalente no sexo masculino devido à influência androgénica, atingindo 

95% dos rapazes e 83% das raparigas com 16 anos42,43. 

Estima-se que afeta 9.4% da população global e cerca 90% dos jovens, sendo 

considerada a oitava doença mais prevalente no Mundo e a mais comum na adolescência45. 

Na maioria dos casos, a acne vulgaris não passa de um problema estético, porém, o 

impacto psicológico nos adolescentes pode ser muito negativo46. Na adolescência, os 

jovens passam por uma fase de desenvolvimento emocional, social e físico. É uma fase de 

afirmação onde a aparência ganha uma especial atenção. A fobia social, a baixa auto-estima 

e/ou a depressão são as consequências do impacto desta patologia46,47. 

Consequentemente, o não tratamento pode manifestar-se no sofrimento prolongado e em 

cicatrizes permanentes. Segundo um estudo realizado, quando a acne não é tratada, as 

lesões acneicas podem persistir até à vida adulta, traduzindo-se em maiores rácios de 

desemprego comparativamente a adultos sem acne47.  

Desta maneira, o acompanhamento destes jovens por parte de profissionais de 

saúde é extremamente importante, uma vez que proporcionarão um adequado apoio 

emocional, bem como indicações terapêuticas de maneira a ultrapassar esta patologia sem 

transtornos maiores.  

 

1.1. A PELE 

A pele é o maior órgão do corpo humano e é 

responsável por regular a temperatura, proteger os tecidos 

adjacentes e armazenar os nutrientes48. 

Figura 3: Folículo Polissebáceo 22 
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 É constituída por 3 camadas: a epiderme (camada externa), a derme (camada 

subjacente à epiderme) e a hipoderme (camada mais profunda), sendo que é na derme que 

se encontram os folículos polissebáceos. Estes são formados pelo pêlo (folículo piloso) e 

pela glândula sebácea, a qual é responsável pela produção e secreção de sebo49. O sebo é 

composto por um grupo complexo de óleos os quais permitem a lubrificação da pele, sendo 

predominante no rosto e no couro cabeludo50.  

 

1.2. A ACNE VULGARIS 

A acne é uma afeção dermatológica crónica e inflamatória que afeta os folículos 

polissebáceos da pele humana de algumas partes do corpo51,52. Esta é caracterizada pelo 

aparecimento de comedões fechados e abertos e, em situações mais graves, pode evoluir 

para o aparecimento de pústulas, pápulas e quistos. É muito frequente na adolescência e 

por vezes persiste até a idade adulta.  

Segundo o artigo intitulado “Acne diferentes tipologias e formas de tratamento“ 

esta patologia pode ser classificada consoante a sua tipologia: vulgaris, iatrogénica, 

cosmética, hiperandrogénica, da mulher adulta, entre outras51.  

A acne vulgaris é a mais frequente e acomete os jovens na idade da puberdade49. 

Nesta fase, os jovens passam por muitas alterações hormonais, nomeadamente, o 

aumento da produção de androgénios, uma hormona masculina que estimula a glândula 

sebácea a produzir mais sebo. Este é, na realidade, um dos principais fatores contribuintes 

do desenvolvimento da acne.  

 

1.3. APRESENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA  

A acne vulgaris manifesta-se essencialmente na cara, no peito, nas costas e na parte 

superior dos braços, ou seja, em áreas do corpo onde as glândulas sebáceas são maiores e 

numerosas45,53. 

As lesões da acne vulgaris podem surgir isoladas ou em conjunto e são 

caracterizadas por comedões fechados ou/e abertos, pápulas, pústulas, nódulos, quistos e 

cicatrizes54. Tendo em conta o tipo de lesões, a acne pode ser classificada em acne 

retencional, acne inflamatória e acne polimórfica ou mista.  
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Na acne retencional observam-se comedões, dos quais são típicos os 

microcomedões (lesão acneica inicial, que não é possível visualizar), o comedão aberto ou 

“ponto negro” (apresentam a extremidade de cor preta devido à presença de melanina que 

sofre oxidação por contacto direto com o meio, e geralmente não inflama) e o comedão 

fechado (pequeno grão miliar levemente saliente da pele sã) 51. 

Por sua vez, a acne inflamatória é caracterizada por uma evolução dos comedões e 

agravada pela presença da bactéria P. acnes. Devido à sua proliferação acentuada, instala-

se um processo inflamatório, surgindo assim as pápulas (com aspeto avermelhado) e/ou as 

pústulas (com aspeto amarelado, com pus), os nódulos e os quistos.  

Por último, a acne polimórfica ou mista é aquela em que se observa em simultâneo 

a presença de comedões, pápulas, pústulas e nódulos.  

Tendo em conta o número de lesões, a extensão e a gravidade, a acne pode ainda 

ser classificada em acne ligeira, moderada ou severa45,51,54,55: 

 

Acne ligeira - apresenta comedões, fechados e abertos, 

e normalmente restringe-se à cara. Pode apresentar também 

algumas pápulas e, raramente, pústulas. 

 

Acne moderada - carateriza-se pela presença de pápulas e pústulas essencialmente 

na cara. 

 

Acne moderada a severa – caracteriza-se por um número 

elevado de pápulas e pústulas, e ocasionalmente alguns nódulos, 

tanto na cara como nas costas e no peito.  

 

Acne severa - verifica-se o quadro anterior o qual se 

acrescenta a presença de muitos nódulos dolorosos e quistos 

espalhados na cara, nas costas e no peito.  

 

 

Figura 4: Acne ligeira 55 

Figura 5: Acne moderada a 
severa 55 

Figura 6: Acne severa 55 
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1.4. PATOGÉNESE 

A acne vulgaris resulta, essencialmente, de quatro processos patofisiológicos43:  

1. Hiperprodução de sebo; 

2. Hiperqueratinização folicular; 

3. Proliferação da Propionibacterium acnes no folículo; e 

4. Inflamação. 

 

1. Hiperprodução de sebo 

 O sebo é constituído por triglicerídeos e ácidos gordos livres, esteres de cera, 

escalenos, esteres de colesterol e colesterol43,50, e tem como função, juntamente com os 

lípidos da queratinização, formar o filme lipídico da superfície cutânea. Vários fatores 

podem desencadear o aumento da produção de sebo, tais como, a medicação, a 

componente genética e também as alterações hormonais.  

Na adolescência, tanto nos rapazes como nas raparigas, ocorre uma maturação 

adrenal e o desenvolvimento gonadal, provocando a produção de androgénios. Os 

androgénios, por sua vez, são responsáveis por estimular as glândulas sebáceas a produzir 

sebo43,56. 

2. Hiperqueratinização folicular 

A hiperqueratinização caracteriza-se por um espessamento da epiderme, devido à 

produção excessiva dos queratinócitos43. Os queratinócitos, juntamente com o sebo, 

acumulam-se no folículo, levando à obstrução dos poros e 

consequentemente à formação de um comedão46,53. À 

medida que os queratinócitos se acumulam no folículo, o 

comedão expande-se resultando numa distensão do folículo 

e formação de um comedão fechado (ponto branco). Se o 

poro começar a dilatar na superfície da pele, forma-se um 

comedão aberto (ponto negro)53. 

3. Proliferação do Propionibacterium acnes no folículo  

A Propionibacterium acnes é uma bactéria comensal da flora da pele, mais 

especificamente do folículo polissebáceo45. No entanto, trata-se do principal 

microrganismo envolvido na patogénese da acne. Após a formação de um microcomedão, 

Figura 7: Comedões 20 
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o ambiente no folículo polissebáceo torna-se anaeróbico, favorecendo a proliferação da P. 

acnes, bem como a presença de sebo, que serve de substrato para o crescimento 

bacteriano43,45,46,57. 

A população da P. acnes é maior no tronco superior e na face, pois são locais com 

maior concentração lipídica, demonstrando/comprovando a relação direta entre a 

população bacteriana e a presença de lesões acneicas43.  

4. Inflamação 

A inflamação ocorre devido à proliferação da P. acnes. Esta bactéria liberta 

mediadores químicos que promovem a inflamação, sendo esta propagada devido à rutura 

da parede do folículo no tecido adjacente. A inflamação manifesta-se através do 

desenvolvimento pápulas, pústulas, nódulos e quistos inflamatórios45,46. 

 

1.5. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aconselhamento farmacêutico é 

definido como um modelo de prática farmacêutica, com a interação direta do farmacêutico 

com o utente, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos 

e mensuráveis voltados para a melhoria da qualidade de vida. A qualidade de vida, para 

além de traduzir a ausência de doença, compreende também, entre outros, fatores 

estéticos e fatores psicológicos58. 

Na área dermatológica, especialmente em relação à acne, o aparecimento de lesões 

acneicas e/ou cicatrizes antiestéticas poderá levar o adolescente a apresentar um 

considerável desconforto social, bem como baixa auto-estima e depressão. Por esta razão, 

a intervenção farmacêutica deve dirigir-se não só para a condição clínica mas, também para 

a vertente psicológica. Assim, o suporte emocional e a compreensão por parte do 

farmacêutico são cruciais, acompanhados de um aconselhamento sobre as medidas de 

controlo da doença, do esclarecimento de mitos e da indicação de um tratamento 

adequado, no âmbito da indicação farmacêutica55,61.  

 

Aconselhamento e esclarecimento de mitos:  

– Não manipular as lesões, pois levam a um agravamento do quadro da acne e à 

possibilidade de deixar cicatrizes permanentes.  
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– O rosto deve ser limpo 1 a 2 vezes ao dia, com produtos adequados e suaves, para 

eliminar a oleosidade e as impurezas44. 

– O uso de cosméticos não está contraindicado, desde que sejam não-

comedogénicos46,59,60. 

– Os níveis elevados de stress levam a um agravamento da acne, portanto é importante 

controlá-los59,44. 

– Não há evidências que demonstrem que o chocolate ou os alimentos gordurosos agravam 

a acne, embora uma dieta saudável seja o ideal44,53,59,61.  

– Há evidências que o consumo de leite e derivados levam a aumento da prevalência de 

acne44; outras apontam para a associação entre alimentos com alta carga glicémica e a 

acne44,53,61.  

– A acne não é causada por falta de higiene. Na verdade, o excesso de limpeza pode levar 

ao agravamento da acne, devido à excessiva exfoliação57,59. 

– Não existem evidências científicas de que a radiação solar beneficie a acne44,59. 

– A acne tende a desaparecer depois da adolescência mas pode prevalecer até à idade 

adulta57. 
 

Indicação de um tratamento:  

Apesar da acne oscilar entre acne ligeira, moderada e grave, o farmacêutico apenas 

se encontra apto para interceder nos casos menos severos da doença. Os casos mais graves 

exigem o acompanhamento de um médico especialista.  

Desta maneira, após identificar corretamente o grau de acometimento da acne 

(leve, moderada ou grave) e o tipo de lesões presentes (não-inflamatórias, inflamatórias 

ou mista) e de obtenção de toda a informação relevante sobre o doente, o farmacêutico 

poderá indicar um: 

Tratamento não farmacológico – o qual inclui a gama de cosméticos, tais como: 

produtos de limpeza, tónicos, hidratantes, produtos com efeitos queratolíticos moderados, 

corretivos e protetores solares. Estes produtos limpam e cuidam da pele acneica atuando 
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sobre alguns mecanismos patogénicos da acne. No entanto, não devem ser considerados 

como agentes terapêuticos mas sim como co-adjuvantes do tratamento da acne.  

e/ou um tratamento farmacológico através de fármacos de venda livre:  

– Peróxido de benzoílo: É um agente bactericida, extremamente efetivo contra a 

P.acnes46,62. É também um agente anti-inflamatório, permitindo uma rápida melhoria das 

lesões inflamatórias, e possui uma ação comedolítica45. Está indicado para o tratamento da 

acne inflamatória53 e não está associado a resistências bacterianas. Existe na concentração 

de 5% (Benzac®5), ou na concentração 10% (Panoxl® wash). 

– Ácido azelaico: é um agente antibacteriano indicado na acne inflamatória, ligeira 

a moderada.  

Se a utilização de OTC’s não for suficiente para controlar a acne, o adolescente deve 

ser encaminhado a um médico especialista.  

 

1.6. TRATAMENTO MÉDICO 

 Não há uma forma específica de tratar a acne: na maioria dos casos, as técnicas de 

tratamento são escolhidas consoante o grau de acometimento da acne e do tipo de 

lesões51,53. O tratamento deve ter como alvos os microcomedões (os precursores das lesões 

acneicas) e as lesões inflamatórias ativas45. No entanto, na maioria dos casos, é realizada 

uma abordagem multidimensional uma vez que grande parte dos doentes apresentam uma 

acne polimórfica53.  

 O tratamento tem como objetivo principal a redução da hiperprodução de sebo, o 

controlo da proliferação bacteriana, a redução da inflamação e a normalização da 

queratinização folicular, de maneira a curar as lesões, a prevenir o aparecimento de 

cicatrizes, bem como para desenvolver a auto-estima do adolescente afetado42,53.  

A acne ligeira a moderada é tratada normalmente com um regime tópico, enquanto 

os medicamentos sistémicos são escolhidos para o tratamento de formas acneicas mais 

graves.   

No tratamento tópico, são utilizados os retinóides, os antibióticos tópicos, como a 

clindamicina e eritromicina, o peróxido de benzoílo e ainda o ácido azelaico e o ácido 

salicílico. Por seu lado, no tratamento sistémico, está disponível a terapia hormonal para 
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as mulheres, os antibióticos orais (doxiciclina, minociclina, limeciclina, tetraciclina e 

eritromicina) e a isotretinoína45,49,53,62. 

Na dispensa destes medicamentos, é importante que o farmacêutico promova a 

adesão ao tratamento, realçando que a melhoria das lesões só aparece várias semanas 

após o início do tratamento42. 

 

1.7. ADESÃO À TERAPÊUTICA 

A adesão à terapêutica nem sempre é a desejada, uma vez que, para além de todo 

um conjunto de cuidados diários que são necessários ter, a melhoria das lesões não é 

imediata, podendo piorar temporariamente. É fundamental elucidar o utente para esta 

possibilidade e reavaliar o mesmo a cada 14 dias e depois mensalmente, de forma a analisar 

a sua evolução e possíveis efeitos colaterais. Mais uma vez se constata que o sucesso no 

tratamento poderá passar por uma boa elucidação relativa ao tratamento por parte do 

farmacêutico42. 

 

2. OBJETIVOS  

Tendo em conta que a acne afeta cerca de 90% dos adolescentes e tem um forte 

impacto na sua vida, uma vez que afeta o estado físico, psicológico e as atividades 

quotidianas, especialmente as relações sociais, uma intervenção do farmacêutico na 

comunidade torna-se fundamental. 

O farmacêutico por se encontrar próximo da sociedade e por deter conhecimento 

na área, poderá facilmente detetar e intervir nestes casos, ajudando o adolescente a tomar 

medidas de controlo desta patologia ou indica-lo a um médico especialista. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é a promoção dos cuidados a ter no controlo 

de uma pele acneica na adolescência, bem como a clarificação de mitos e realidades acerca 

da acne. Para além disso, visava a promoção, de uma forma indireta, a qualidade de vida 

dos adolescentes.  
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3. MÉTODOS 

Mini facial – foi realizado um mini facial, com duração de 30 minutos por adolescente, para 

avaliar o tipo de acne do jovem e os produtos de limpeza e de cuidado mais indicados. Foi 

realizado por uma especialista de dermocosmética; 

Folheto – enumerando conselhos e mitos acerca da acne (Anexo XV); 

Cartaz de divulgação – divulgando a atividade “Mãe estou com borbulhas!” com a 

indicação da realização de um mini facial gratuito e indicação da data, a duração e o local 

(Anexo XVI).  

Cartazes informativos – com alguma informação científica relativa à acne (Anexo XVII). 

 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

A atividade “Mãe estou com borbulhas!” foi realizada, no dia 23 de Abril (sábado, 

dia da semana com maior disponibilidade do público alvo), na FSM e consistiu na realização 

de um mini facial gratuito aos adolescentes com pele acneica.  

A referência à figura maternal deve-se ao facto de ser esta a pessoa que se dirige 

mais frequentemente a uma farmácia para comprar medicamentos e outros produtos. Por 

outro lado, esta frase é recorrente nos adolescentes, que se dirigem às mães, pedindo o 

seu auxílio para o problema da acne. O resultado esperado, no dia da intervenção, passava 

então por haver adesão por parte das mães e por consequência, adesão dos adolescentes.  

O mini facial consistiu, numa primeira fase, na avaliação do grau de acometimento 

da acne e do tipo de lesões, nomeadamente se se tratava de uma acne inflamatória, não 

inflamatória ou polimórfica. Em possíveis deteções de casos severos, os adolescentes 

foram aconselhados a serem analisados por um médico especialista.  

Numa segunda fase, foi realizado um tratamento rápido do rosto, através de uma 

esfoliação inicial (apenas nos casos de acne muito ligeira), seguida de uma hidratação e 

uma máscara. Os cosméticos (produtos de limpeza, tónicos, hidratantes, produtos com 

efeitos queratolíticos moderados, corretivos e/ou protetores solares) eram escolhidos 

especificamente para o tipo de lesão do jovem. Esta componente da atividade teve como 

intuito sensibilizar o paciente para a aplicação de medidas de controlo da acne, bem como 

para a correta utilização dos cosméticos. 
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  O mini facial teve a duração de 30 minutos por pessoa e foi realizado por uma 

especialista de Dermocosmética (Anexo XVIII), convidada por mim, a participar nesta 

atividade. O mesmo teve lugar num consultório devidamente equipado e foi previamente 

decorado por mim, atendendo ao tema (Anexo XIX).  

No final de cada mini facial, após a especialista aconselhar os cosméticos mais 

apropriados para cada jovem, estava responsável pela dispensa destes produtos, bem 

como pelo esclarecimento de dúvidas, clarificação da patologia e de alguns conceitos 

erróneos sobre a acne mais comuns. Para consolidar esta informação, era entregue um 

folheto informativo.   

A atividade foi divulgada através da rede social Facebook (página oficial da FSM), de 

mensagens de telemóvel e ainda através de afixação de cartazes em todos os balcões da 

farmácia (Anexo XX). A inscrição na atividade pelo utente era realizada in loco ou através 

de chamada telefónica. Todos os colegas de trabalho foram previamente informados 

acerca da atividade e da consequente possibilidade de marcação de hora pelos utentes, 

colaborando também eles assim na sua inscrição, numa minha possível ausência da 

farmácia. 

Após ter sido realizada a divulgação da atividade, foram feitas marcações para cada 

meia hora, a partir das 9h30 até às 18h30, excluindo um período de uma hora para almoço.  

 

5. DISCUSSÃO  

A adesão a esta atividade foi muito grande e superou todas as expectativas, as 17 

vagas foram rapidamente preenchidas.  

No dia da atividade, três marcações foram cancelas pelo que vieram 14 jovens à 

atividade, acompanhados pelas mães. Após o mini facial, todos os adolescentes 

demonstraram uma grande satisfação, reconhecendo uma mais-valia nos conselhos 

fornecidos e no esclarecimento de vários mitos. Obtive também algumas sugestões para 

futuras ações, como a realização de palestras e atividades deste género nas escolas.   

A avaliação do tipo de lesões acneicas dos jovens e as indicações fornecidas pela 

especialista de dermocosmética também foram muito bem aceites, pelo que foram 

vendidos um total de 26 produtos de cosmética, perfazendo um total de 457,80€ em 

vendas para a farmácia. 
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6. CONCLUSÃO  

A intervenção farmacêutica na patologia da acne tem um impacto bastante 

importante, permitindo que os adolescentes sejam acompanhados num processo que 

segundo vários artigos anteriormente referidos, para além de afetar o físico pode afetar 

profundamente o psicológico. Não só os adolescentes são beneficiados como também os 

pais, que por vezes, por não saberem como lidar com estas situações e numa tentativa de 

auxílio, recorrem a cosméticos referenciados na televisão, sem qualquer apoio de um 

profissional de saúde. Recorrem não só a estes cosméticos como também a “remédios 

caseiros”, os quais podem não demonstrar qualquer tipo de benefício e até podem agravar 

a situação. 

Deste modo, a informação clara sobre esta patologia, bem como a avaliação do tipo 

de lesões, a desmistificação e o aconselhamento acerca da acne, evitam reações adversas 

e potenciam um tratamento, sem que haja abandono deste.  

Concluo então, que a intervenção de um profissional de saúde, como o 

farmacêutico é uma mais valia para o tratamento da acne, como para a dinamização da 

farmácia.  
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ANEXOS 

Anexo I: Espaço exterior da FSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Espaço interior da FSM 

 

Anexo III: Sistema Informático da FSM - 4Digital Care® 
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Anexo IV: Mini facial Caudalie®  

 

Anexo V: Mini facial Avéne®  

 

Anexo VI: Promoções num dos pontos de atendimento da FSM 
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Anexo VII: Montra do dia do pai divulgando a promoção 

 

Anexo VIII: Balcão de atendimento onde foi realizado o rastreio e o aconselhamento farmacêutico 
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Anexo IX: Questionário adaptado do teste online “Check up venoso” da SPACV 

 

RASTREIO – Semana das pernas cansadas 

Analisar o risco de sofrer de Doença Venosa Crónica e incentivar a prevenção desta patologia 

através do aconselhamento farmacêutico. 

 

Nome*: _______________________________________________nº telemóvel*:___________ 

*Facultativo 

 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SOFRER DE DOENÇA VENOSA CRÓNICA 

Principais fatores de risco 

1- Idade:      

I. Inferior a 14 anos       0  

II. Entre 14 anos e 29 anos       1  

III. Entre 30 anos e 45 anos       2  

IV. Superior a 45 anos       3 

 

2- Sexo: Masculino        0  Feminino       1  

 

3- Já esteve grávida?  

I. Não       0      

II. Sim, uma vez       1  

III. Sim, duas vezes       2 

IV. Sim, mais que duas vezes       3 

 

4- Membro da família com doenças venosas:  

i. Não      0  

ii. Sim, um dos pais      1 

iii. Sim, ambos os pais      2 

 

5- Obesidade? 

Peso: ___  Altura: ___  IMC: ___   

Não       0  

Sim        1 

 

Possíveis fatores de risco 

6- Diariamente, permanece muito tempo: 

i. Em pé (em movimento)       0 
ii. Em pé (parado) ou sentado       1 
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7- Permanece em locais quentes? Não      0   Sim      1    

 

8- Faz exercício físico com regularidade? Sim      0   Não      1    

 

9- É fumador? Não       0  Sim      1    

 

10- Toma pilula anticoncecional? Não      0  Sim       1   

 

 

 

Sintomas  

11- Queixa-se de pernas cansadas? Não      0   Sim      1         12- E, dor? Não      0   Sim      1 

        

(a) Com que frequência? Raramente       0  Ocasionalmente      1   Frequentemente      2 

 

(b) Agrava-se ao longo do dia ou com o calor? Não      0  Sim      1   

 

(c) Melhora com a elevação das pernas? Não      0  Sim      1 

13- Dormência nas pernas? Não      0   Sim      1 

14- Cãibras noturnas? Não      0   Sim      1 

15- Sente prurido nas pernas? Não      0   Sim      1 

 

Sinais – Análise da perna 

16- Telangiectasias: Não      0   Sim      1 

17- Varizes reticulares: Não      0   Sim      1 

18- Varizes tronculares: Não      0   Sim      1 

19- Edema: Não      0   Sim      1 
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ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO FORNECIDO 

 

 Pontuação total: _____ 

 

ATÉ 9 PONTOS  

Risco reduzido de desenvolver DVC.  

Adotar medidas higieno-dietéticas no dia-a-dia. 

 

DE 10 A 19 PONTOS  

Risco moderado de desenvolver DVC.  

Aplicar medidas de prevenção, como a utilização de meias de compressão e/ou de  

suplementos venotónicos, bem como adotar medidas higieno - dietéticas no dia-a-dia. 

 

MAIS DE 20 PONTOS  

Risco elevado de desenvolver DVC. 

Consultar um médico especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Anexo X: Panfleto informativo acerca da DVC 
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Anexo XI: Panfleto informativo acerca dos benefícios da utilização de meias de compressão 
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Anexo XII: Lista de exercícios para estimular a circulação venosa 

 

Exercícios para estimular a circulação venosa  

Exercícios fisioterápicos diários - repetir 15 vezes cada movimento.  

Fazer sempre que possa!  
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Anexo XIII: Cartaz de divulgação da atividade Semana das Pernas Cansadas 
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Anexo XIV: Resultado dos questionários  
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Anexo XV: Folheto com concelhos e clarificação de mitos 
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Anexo XVI: Cartaz de divulgação da atividade “Mãe estou com borbulhas”  
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Anexo XVII: Cartazes informativos com informação científica acerca da acne 
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Anexo XVIII: Eu (esquerda) e a especialista de dermocosmética (direita) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX: Consultório onde se procedeu o Mini-facial 
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Anexo XX: Cartazes afixados nos balcões da FSM 
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1. INTRODUÇÃO [1] 

O hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) iniciou a sua atividade a 9 de Setembro de 

1973 e foi o segundo hospital a ser construído na ilha da Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Organização do SESARAM com destaque para o HNM. 

 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM, E.P.E.) é 

uma unidade que funciona como dispositivo articulador, na base de complementaridades, 

dos cuidados primários (CP) e dos hospitais e como instância de planeamento de recursos, 

cabendo-lhe a prestação de cuidados aos indivíduos, às famílias e aos grupos sociais. Surgiu 

no século XX, com a construção do Hospital dos Marmeleiros (HM) na década de 40. 

Hoje em dia, o papel do farmacêutico no meio hospitalar é cada vez mais 

reconhecido e bem integrado por toda a equipa de saúde. Uma prescrição médica auxiliada 

de um supervisionamento farmacêutico é uma mais valia e uma forma segura de atuar pois, 

o farmacêutico é detentor do conhecimento específico dos medicamentos, bem como das 

suas interações e da melhor forma de utilização. Por outro lado, é o responsável pela 

preparação de medicamentos, como a nutrição parentérica, que só uma pessoa 

especializada, como o farmacêutico, seria capaz de o fazer.  

Este estágio permitiu-me aprofundar temas essenciais lecionados durante o meu 

percurso académico, bem como ficar a conhecer todas as responsabilidades e funções de 

um farmacêutico hospitalar. Aqui serão, então abordadas as diferentes áreas de 
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intervenção farmacêutica, descrevendo procedimentos e bem-fazeres estabelecidos nos 

serviços farmacêuticos (SF). 

 

2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS [1] 

O núcleo farmacêutico (NF) do HNM encontra-se organizado tendo em conta as 

funções e as características de cada sector.  

 

 

Esquema 2: Organização do NF do HNM. 

 

O NF é constituído atualmente por 28 farmacêuticos, incluindo a diretora técnica, 

14 TDT e 10 assistentes operacionais e desde 1 de Março de 2013 que está em serviço 

permanente de 24 horas. 

Relativamente ao software informático utilizado no NF, este foi elaborado em 

conjunto com o serviço de informática do HNM, tendo em conta as necessidades do NF e 

designa-se SRSFARMA (Anexo I). Este software permite uma ligação rápida entre os vários 

serviços do hospital e é alvo de alterações sempre que se detetem novas necessidades, 

permitindo assim, uma maior qualidade e segurança nos serviços prestados. 
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3. GESTÃO DE MEDICAMENTOS [2,3] 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos que permitem planear 

as necessidades e a gestão dos stocks, permitindo um bom uso e dispensa dos 

medicamentos aos serviços hospitalares. De modo a obter um rendimento elevado em 

todo o processo do medicamento em ambiente hospitalar, uma gestão eficaz deverá 

englobar as seguintes fases: seleção, aquisição, gestão de stocks, receção e 

armazenamento. Todas estas fases são efetuadas e acompanhadas informaticamente com 

atualização automática dos stocks, permitindo um controlo eficaz dos medicamentos.  

 

3.1. SELEÇÃO 

A seleção de medicamentos é uma etapa em que se selecionam os medicamentos 

mais adequados às necessidades farmacoterapêuticas dos utentes do SESARAM. A seleção 

tem por base o formulário hospitalar de medicamentos interno (FHMI) ou por carácter de 

exceção, em resposta a alguma necessidade especial de um doente. 

O início de uma nova terapêutica com um medicamento não incluído no FHMI 

requer que o médico prescritor elabore um pedido de introdução de novo medicamento 

no formulário, contento a justificação para a nova terapêutica e a duração prevista. 

Posteriormente, a comissão de farmácia e terapêutica (CFT) avalia o pedido com um 

parecer positivo ou não à obtenção do novo medicamento. 

Para medicamentos que não possuem a Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) em Portugal, é obrigatória a elaboração de um pedido de Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ao INFARMED, mesmo que pertença ao FHMI. Neste pedido é importante 

referir a justificação clínica, indicações fundamentais do medicamento, estratégias 

terapêuticas, medicamentos alternativos e fundamentação científica (Anexo II). Também 

pode ser pedida uma AUE para medicamentos em ensaios clínicos de fase III, sendo 

relevante explicar a causa do doente não estar inserido nesse ensaio (Anexo III). Depois de 

autorizada, a AUE só é válida no ano civil em que é obtida. 
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3.2. AQUISIÇÃO 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é realizado por um 

farmacêutico em colaboração com o serviço de aprovisionamento.  

Anualmente, é elaborada uma previsão de consumos baseadas em informação 

histórica de consumos por serviços clínicos, centros de gestão ou de responsabilidade. Em 

regra, é realizado para todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos 

químicos, estabelecendo-se as quantidades a adquirir nos respetivos procedimentos de 

contratação, sem prejuízo dos medicamentos ou dos tratamentos individualizados que pela 

sua natureza imponham outra periocidade.  

As aquisições podem ser realizadas por: catálogo de aprovisionamento público da 

saúde, concursos públicos (nacionais ou internacionais) ou por ajuste direto. 

- Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde - onde consta a listagem de todos 

os concursos públicos a decorrer. O farmacêutico responsável pela gestão analisa o mesmo 

e adquire produtos ao fornecedor que apresentar uma proposta mais favorável em termos 

económicos.  

- Ajuste direto - este processo é mais simples e mais rápido, tendo em conta que a 

entidade adjudicante lança o concurso diretamente a entidades à escolha, convidando-as 

a apresentarem propostas. É realizado quando os medicamentos não pertencem à lista 

SPMS e, ou são exclusivos ou não são exclusivos mas a aquisição é para valores inferiores 

a 100 000€.  

- Concursos públicos - envolve os produtos cujo consumo tem em conta a 

especificidade do hospital e, não fazem parte da lista da SPMS e não são exclusivos. Assim, 

segue-se o seguinte procedimento: para medicamentos com valores entre os 101 000€ e 

200 000€ - é realizado um concurso nacional onde se estipula, por exemplo, o preço base, 

para medicamentos com valores acima dos 200 000€ - é realizado um concurso público 

internacional. 

Posteriormente, as propostas são avaliadas pelo serviço de gestão. Os 

farmacêuticos fazem parte dos júris, os quais selecionam o fornecedor consoante os 

requisitos pedidos, como a presença de AIM, se corresponde ao medicamento/produto 

pedido e tendo sempre em conta o preço base. Normalmente, é escolhido o fornecedor 
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que apresenta o valor mais baixo. Se todas as propostas ultrapassarem o preço base é dado 

como deserto.  

A aquisição é feita, em regra, para o período de três, seis ou doze meses, tendo em 

conta as quantidades estimadas. Relativamente, aos Medicamentos com AUE, têm que ser 

adquiridos anualmente até Setembro e serem autorizados pelo INFARMED. 

 

3.3.  GESTÃO DE STOCKS 

É verificado com alguma regularidade os stocks de segurança que automaticamente 

o sistema dá o alerta por estarem com níveis baixos. Para os medicamentos que atingiram 

o ponto de encomenda, o farmacêutico responsável solicita o reaprovisionamento, que é 

enviado inicialmente para o aprovisionamento o qual emite uma nota de encomenda e 

envia para os fornecedores. 

 

3.4.  RECEÇÃO 

A receção de encomendas é realizada por um técnico de diagnóstico e terapêutica 

(TDT) no sector de receção (Anexo IV). Este verifica o estado geral da encomenda e abre a 

encomenda. As encomendas estão sempre acompanhadas por uma fatura e/ou guia de 

remessa. Assim, o TDT irá comparar a quantidade, o lote e a data de validade dos produtos 

farmacêuticos com a guia de remessa e/ou fatura e a nota de encomenda emitida pelo 

serviços de gestão. Se tudo estiver em concordância, a documentação é entregue a um 

administrativo que dá entrada destes produtos no sistema informático. 

 

3.5.  ARMAZENAMENTO 

O armazenamento de todos os produtos farmacêuticos é feito de modo a garantir 

as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. 

 

3.6. EXPERIÊNCIA PESSOAL  

Neste departamento, tive a oportunidade de acompanhar as várias 

situações/problemas/imprevistos que foram surgindo ao longo de uma semana, bem como 

as funções diárias deste departamento. Por ser um departamento que exige uma grande 



6 
 

responsabilidade, experiência e especificidade não me foi possível exercer funções 

independentes. No entanto, foram-me explicados todos os procedimentos. Tive também a 

oportunidade de ler as boas práticas da farmácia hospitalar e o manual de procedimentos 

internos do SESARAM. Ainda tive acesso ao formulário hospitalar nacional do medicamento 

e ao formulário de medicamentos do serviço regional de saúde, os quais pude consultar e 

ter uma maior noção dos medicamentos administrados no hospital. Acompanhei um 

pedido de compra de anti hipertensores, no qual os fornecedores não fizeram uma 

proposta e por isso foi necessário fazer um novo pedido de compra. E na receção de 

encomendas, conferi os lotes, datas de validade e quantidades com base na fatura ou guia 

de remessa.   

 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS[2,4,5,6] 

A distribuição de medicamentos é uma das principais atividades farmacêuticas nos 

hospitais, e consiste em disponibilizar o medicamento ou produto farmacêutico correto, na 

forma adequada, na quantidade e qualidade certas, para administração a cada um e a todos 

os doentes.  

A distribuição de medicamentos pode ser realizada por diferentes sistemas de 

distribuição, cada um com as suas características e adequado a diferentes situações. Estes 

sistemas de distribuição satisfazem as necessidades de cada serviço clínico (SC) no hospital 

e dependendo das características do serviço é realizado o sistema de distribuição mais 

adequado, podendo coexistir mais que um no mesmo SC. Os sistemas de distribuição 

existentes são a distribuição tradicional, o sistema de reposição por níveis de stock, a 

distribuição individual diária em dose unitária (DDU), a dispensa automática de 

medicamentos e a distribuição de citostáticos. 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 

Foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos a nível hospitalar, 

apresentando a vantagem de utilizar poucos recursos humanos e pouco espaço físico. 

Contudo apresenta desvantagens, tais como a grande dificuldade de controlar os stocks 
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existentes, levando a um maior número de erros durante a preparação e administração da 

medicação. De forma a colmatar estas desvantagens, criaram-se novos sistemas de 

distribuição, como a distribuição individual diária em dose unitária (DDU) e o sistema de 

reposição por níveis de stock (RNS).  

Assim, no NF do SESARAM este tipo de distribuição é utilizado apenas para cobrir 

as necessidades de medicamentos urgentes dos serviços clínicos e dos centros de saúde. 

A dispensa de medicação de carácter urgente seja a nível hospitalar ou a nível dos centros 

de saúde, exige a realização de uma requisição urgente. Esta pode ser efetuada por 

telefone, online ou por fax. Deverá conter o nome do medicamento em DCI, a dose, a forma 

farmacêutica, a quantidade necessária e o serviço para qual é requisitado. Por sua vez, a 

requisição é avaliada e validada por um farmacêutico, sendo preparada por um TDT que a 

coloca na prateleira, sendo posteriormente levada até ao serviço respetivo. 

 

4.2. SISTEMA DE REPOSIÇÃO POR NÍVEIS DE STOCK 

O sistema de reposição por níveis de stocks abrange a maioria dos SC no HNM e 

permite conhecer os consumos em cada um. Estabelece-se um stock fixo, atendendo às 

características dos doentes atendidos na unidade, e estabelece-se a frequência de 

reposição. Dependendo do serviço, pode haver a reposição por níveis de stocks total ou a 

reposição por níveis de stock parcial.  

A reposição por níveis de stock total, o farmacêutico desloca-se ao serviço em dias 

pré-definidos e verifica os stocks existentes de todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos e elabora o pedido de reposição (Anexo V). 

A reposição por níveis de stock parcial, o farmacêutico desloca-se ao serviço em dias 

pré-definidos, verifica apenas os stocks dos corretivos de volémia, dietas, manipulados e 

desinfetantes e elabora o pedido de reposição. O enfermeiro-chefe é responsável por 

elaborar o pedido de reposição dos restantes produtos farmacêuticos por sistema 

informático.  

Os pedidos de reposição são enviadas como urgentes – se não tiver nenhum artigo 

em stock no serviço; ou normal – se possuir artigos suficientes em stock até ao dia da 

reposição. Essas requisições são impressas e fornecidas aos TDT, os quais preparam e 

dentro de dois dias são enviados para o serviço. 
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4.3. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  

A DDU consiste em acondicionar os medicamentos, por doente, por toma e para 

24h, em gavetas identificadas com o nome do doente, do serviço de internamento e o nº 

da cama de acordo com o seu perfil farmacoterapêutico (Anexo VI). Este tipo de 

distribuição surgiu para dar resposta à necessidade de conhecer melhor o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, diminuir os riscos de interações e racionalizar o uso 

do medicamento, aumentando também a segurança do medicamento no seu circuito. 

 Assim, o farmacêutico é responsável por validar a prescrição médica e em caso de 

dúvida, entra em contacto com o médico prescritor ou o enfermeiro do serviço. O perfil 

farmacoterapêutico do doente é elaborado em suporte informático e enviado para o 

kardex. O kardex é um armário de stock automatizado que permite o armazenamento e 

dispensa dos medicamentos (Anexo VII). Permite uma redução do tempo na preparação 

das gavetas, minimiza os erros e auxilia o trabalho dos enfermeiros. O kardex dispensa os 

medicamentos conforme os perfis farmacoterapêuticos e o TDT elabora as gavetas. (anexo 

– foto dos técnicos kardex). Posteriormente, um auxiliar dos SF procede ao transporte das 

gavetas para os diferentes serviços. No HNM os serviços abrangidos por este tipo de 

distribuição são a unidade neutropenia, o serviço de otorrino, a cirurgia vascular 1º piso 

poente, a gastroenterologia, a neurocirurgia, a cirurgia geral 1º piso nascente, a cirurgia 

geral 2º piso nascente e a cirurgia geral 2º piso poente. Embora fosse vantajoso outros 

serviços possuírem a distribuição por dose unitária, isso implicaria recursos humanos e 

materiais. Para além disso, não é recomendado em alguns serviços clínicos do hospital por 

exigirem um stock permanente, como é o caso das urgências, do bloco operatório e das 

unidades de cuidados intensivos. 

A medicação em dose unitária é sempre distribuída para um período de 24 horas, 

com a exceção do sábado ou véspera de feriados, em que é distribuída para 48 horas. 

Cada serviço, provido com este tipo de distribuição, possuí um armário de dotação fixa – 

armário de urgência. A existência deste armário é de extrema importância no caso de 

alterações de prescrição após a subida das gavetas. A reposição deste armário é efetuada 

pelo SF, somente mediante uma requisição “Folha de medicação urgente e reposição de 

stock do armário de urgência” (Anexo VIII) para reposição da medicação do armário de 

urgência devidamente preenchido pelo Enfermeiro. Relativamente, aos soros, 
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desinfetantes e aos medicamentos de frio, é feita uma reposição semanal devido ao grande 

volume e difícil transporte diário. 

 

4.4. DISPENSA AUTOMÁTICA DE MEDICAMENTOS 

Este sistema substitui os armários existentes na enfermaria permitindo ganhos a 

nível operacional, clínico e financeiro como o aumento da segurança e controlo, 

minimizando erros de distribuição e administração, e reduzindo custos a vários níveis. As 

Pyxis vêm acompanhadas de um programa informático próprio, ao qual é necessário 

credenciais de acesso para gerir toda a medicação que consta no interior de cada uma das 

máquinas. Diariamente, é automaticamente impressa a lista dos fármacos a repor 

procedendo-se ao seu aviamento uma vez por semana. (Anexo IX). No HNM, apenas três 

serviços são dotados deste sistema, são o serviço de urgência, de bloco operatório e de 

pediatria. 

 

4.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM REGIME AMBULATÓRIO 

No HNM existem dois ambulatórios, um no NF e outro no serviço de hemato-

oncologia (Anexo X). O ambulatório do NF funciona a tempo inteiro, está equipado por um 

armário dividido em gavetas, onde são armazenados os medicamentos correspondentes a 

cada patologia e um frigorífico para o mesmo efeito. O ambulatório de hemato-oncologia 

encontra-se ao serviço das 09:00h às 16:00h, depois deste horário a medicação poderá ser 

levantada no ambulatório do NF. Este é composto por uma câmara frigorífica para 

medicação fria e um armário onde são organizados os medicamentos por ordem alfabética.  

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório no HNM permite:  

- Dar cobertura a situações de emergência em que o fornecimento dos mesmos não pode 

ser assegurado pelas farmácias comunitárias - venda de medicamentos;  

- O cumprimento de diversos diplomas que orientam o fornecimento de medicamentos 

para patologias crónicas - dispensa gratuita de medicamentos; 

- A dispensa de medicamentos em unidose a utentes que têm alta do serviço de urgências 

e possuem receita médica – venda de medicamentos em unidose. 
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A venda de medicamentos, de acordo com o regulamento geral da farmácia 

hospitalar – D.L. nº 44 de 22 de Fevereiro de 1962, é possível quando: na localidade não 

existe farmácia particular; em situações de emergência individual ou coletiva se apure não 

haver no mercado local os medicamentos necessários (confirmado com carimbo no verso 

da receita de três farmácias comunitárias locais); as farmácias pertencem a santas casas da 

misericórdia que já possuam alvarás de venda ao público. Por outro lado, o Decreto-lei nº 

206/2000, de 1 de Setembro estipula que as farmácias hospitalares podem dispensar 

medicamentos ao público quando: surjam situações excecionais de comprometer o normal 

acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas condições de 

fornecimento e distribuição, com as implicações sociais decorrentes; e por razões clínicas 

resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar se revele necessário ou mais 

apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento. 

A dispensa gratuita de medicamentos advém do facto de se tratar de medicamentos 

utilizados em patologias crónicas, sujeitos a uma prescrição e administração especializada 

e diferenciada. Também ocorre em casos de regimes especiais de comparticipação em que 

a sua dispensa é restrita ao meio hospitalar, mas alargando a sua utilização quer a doentes 

em regime de internamento quer a doentes em regime ambulatório. Utentes com 

patologias como o HIV, hepatite C e doença renal crónica, são tipicamente os doentes que 

usufruem desta dispensa. 

A dispensa em unidose compreende a dispensa em dose individualizada e em dose 

unitária para utentes que têm alta do serviço de urgência. Tratando-se de situações agudas, 

estas prescrições têm apenas a validade de 10 dias e não podem conter medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos. Só poderão ser prescritos medicamentos que constam 

no FHMI. Esta dispensa promove poupança ao nível das comparticipações e traz benefícios 

aos utentes, uma vez que levam para casa apenas a quantidade de medicamentos que 

necessitam para tratamento de situações agudas.  

A dispensa de medicamentos é efetuada atendendo à dose, forma farmacêutica, 

frequência de administração e tempo de tratamento (neste caso, máximo 10 dias) ou nº de 

unidades prescritas. Aos utentes, no momento da dispensa é fornecida sempre informação 

verbal e escrita sobre o tratamento prescrito, quais os seus efeitos, horários de 

administração e a sua correta utilização e manuseamento. Nesta entrega, está incluída a 

entrega de folhetos informativos dos respetivos medicamentos. Os medicamentos sofrem 
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um acondicionamento secundário que assegura que este possui as características 

adequadas à boa conservação do medicamento. As embalagens secundárias, são 

envelopes de papel, cada um para cada medicamento. Estes mesmos envelopes 

encontram-se carimbados e contém vários campos de preenchimento obrigatório: nome 

do doente, substância ativa (DCI), dosagem, forma farmacêutica, posologia, lote, duração 

do tratamento, validade, data da dispensa, farmacêutico (assinatura). 

 

4.6. CUIDADOS PRIMÁRIOS 

Os cuidados primários (CP) englobam todos os centros de saúde da região. Na 

região autónoma da Madeira, a distribuição de medicamentos aos CP parte dos NF do 

HNM. Desta maneira, foi criado um circuito seguro do medicamento, desde a sua 

requisição aos SF até à utilização segura em cada um dos centros de saúde, monitorizando 

o cumprimento das normas, no que diz respeito à validade e condições de armazenamento. 

Assim, estes serviços possuem um stock, acordado entre o farmacêutico e o enfermeiro 

chefe. Mensalmente o enfermeiro elabora uma requisição eletrónica da medicação em 

falta. É analisada e validada pelo farmacêutico, que posteriormente entrega aos TDT, que 

preparam a medicação. No dia combinado, um representante do centro de saúde desloca-

se ao NF do SESARAM recolhendo toda a medicação requisitada. 

No centro de saúde do Porto Santo, a entrega da medicação é realizada 

quinzenalmente, uma vez que atua também como serviço de urgências e o fornecimento 

de medicamentos está dificultado por depender de meios de transportes como o avião ou 

barco.  

As requisições urgentes de todos os centros de saúde são enviadas diariamente, 

consoante as necessidades.    

 

4.7. EXPERIÊNCIA PESSOAL 

No departamento da distribuição, foram-me instruídos os vários conceitos teóricos, 

bem como foi-me demonstrado a dinâmica deste departamento. Acompanhei os 

farmacêuticos responsáveis aos serviços clínicos para proceder a reposição de stocks, 

tendo assim a oportunidade de presenciar a distribuição por dose unitária, a reposição por 

níveis de stock e a dispensa automática de medicamentos – Pyxis.  
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No ambulatório, foi-me permitido atender os utentes e fazer a dispensa de 

medicamentos, quer por dispensa em unidose quer dispensa de medicamentos para 

patologias crónicas. 

Enquanto permaneci no departamento consultei o Despacho conjunto nº 1051/2000, de 

14 de Setembro; o formulário hospitalar nacional do medicamento e a norma 018/2014. 

Ainda surgiram requisições individualizadas e pedidos de hemoderivados, o que facilitou a 

consolidação dos conceitos teóricos.  

 Nos parágrafos abaixo, descrevo a minha experiência nos diferentes serviços, em 

que me foi autorizada a visita: 

Serviço de Pediatria 

Acompanhei o farmacêutico responsável até ao serviço de Pediatria para fazer uma 

reposição de stock de medicamentos. O serviço de pediatria é um dos poucos serviços que 

possuí a dispensa automática de medicamentos através da Pyxis por isso pude observar a 

reposição da Pyxis. A razão pela qual o serviço de pediatria possui a dispensa automática 

de medicamentos é essencialmente por uma questão de segurança, pois impede o acesso 

dos medicamentos às crianças. Ainda na Pyxis, há uma divisão para os medicamentos 

alerta, neste caso para o cloreto de sódio 20% e cloreto de potássio. De encontro a esta 

particularidade, li a norma nº014/2015 – medicamentos de alerta máximo e a norma nº 

020/2014 – Medicamentos LASA.  

Serviço de Obstetrícia  

 O serviço de obstetrícia é um serviço clínico provido de reposição por níveis de stock 

total. Desta maneira, num dia específico da semana o farmacêutico responsável desloca-se 

ao serviço para fazer essa reposição. O medicamento mais específico deste serviço é a 

oxitocina que tem como principal função induzir o parto. 

Serviço do Bloco Operatório 

 Neste serviço, sendo uma área de total assepsia, foi necessário usar uma roupa 

apropriada (Anexo XI) para ter acesso ao armazém de stock da farmácia. Este serviço era 

regido pela dispensa automática de medicamentos e por reposição de níveis de stock.  
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5. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL [2,7] 

São todos os medicamentos que necessitam de uma justificação clínica, de modo a 

haver uma adequada utilização. Neste grupo estão incluídos os psicotrópicos e 

estupefacientes, os antibióticos de reserva, os hemoderivados, os citotóxicos e os 

medicamentos extra-formulário. 

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são usados na terapêutica com 

grandes benefícios em diversas patologias, mas dadas as suas características e legislação 

própria, exigem ao serviço farmacêutico garantir a sua correta utilização terapêutica, 

distribuição e o seu controlo efetivo, estando designado um farmacêutico para o efeito.  

 Os estupefacientes e psicotrópicos no SF encontram-se em cofres fechados de 

acesso restrito a farmacêuticos, havendo apenas um farmacêutico responsável pelo 

controlo da prescrição, administração e pelo programa informático para registo de saídas, 

entradas e devoluções de psicotrópicos e estupefacientes, de acordo com as exigências 

legais/documentais. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são requisitados ao serviço farmacêutico, em 

modelo anexo (Anexo XII) acompanhado de uma requisição (Anexo XIII). No anexo consta 

a designação/código do serviço requisitante e o nº de requisição; designação do 

medicamento em DCI, com dose, forma farmacêutica; nome do doente, cama, quantidade 

prescrita, data e assinatura do enfermeiro que administra o medicamento e a assinatura 

do médico.  

O farmacêutico recebe essa requisição, valida e entrega em mão, ao enfermeiro 

responsável. O farmacêutico e o enfermeiro assinam a requisição e o anexo, o duplicado 

da requisição e o original do anexo acompanha o medicamento. O farmacêutico arquiva a 

requisição original e o duplicado do anexo.  

É necessário registar tanto as saídas, entradas, como devoluções em programa 

informático. 
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Hemoderivados 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define-se hemoderivados 

como “medicamento preparado à base de componentes de sangue, nomeadamente a 

albumina, os concentrados de fatores de coagulação e as imunoglobulinas de origem 

Humana”.  

A requisição de medicamentos hemoderivados é realizado através de um circuito 

especial, a fim que se possa credivelmente, investigar a eventual relação de causalidade 

entre a administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de doença infeciosa 

transmissível pelo sangue. Desta maneira é registado com rigor a identificação dos 

lotes/fabricantes/distribuidores de medicamentos hemoderivados e dos doentes aos quais 

são administrados unidades medicamentosas dos mesmos. 

As requisições são elaboradas em fichas próprias que possuem duas vias (Anexo 

XIV), uma via farmácia e uma via serviço. Nestas fichas são registados o nº do registo de 

distribuição, o nome do hemoderivado, a dose, o lote, o laboratório e o nº de certificado 

de libertação emitido pelo Infarmed e pelas administrações do medicamento. Também é 

possível a requisição online ao SF, e entregues aos serviços clínicos requisitantes, 

acompanhados pela folha VIA SERVIÇO. A folha VIA FARMÁCIA fica arquivada nos SF. 

Os medicamentos hemoderivados não administrados são devolvidos aos SF no 

prazo de 24h, sendo registado pelo Enfermeiro no QUADRO D, o nº de unidades e a razão 

da devolução. A prescrição de albumina humana e imunoglobulinas têm de ser 

acompanhadas, também, de justificação de receituário para serem disponibilizadas, 

permitindo a consciencialização, aquando da prescrição, visto que são dispendiosos, 

possibilitando a diminuição de custos.  

Antibióticos de Reserva  

Todos os hospitais possuem antibióticos de reserva. A escolha destes antibióticos 

está relacionado com a própria flora bacteriana do hospital, havendo uma maior controlo 

nestes grupos de fármacos de forma a evitar um aumento de resistências aos 

antimicrobianos.  

Sempre que é feita uma requisição para um antibiótico de reserva esta deve ser 

acompanhada por uma justificação clínica (Anexo XV), que deverá conter o nome do 
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doente, o serviço, o local da infeção, se está a realizar um tratamento empírico ou dirigido 

e sempre que possível acompanhado por um antibiograma. A justificação é enviada para a 

CFT, que aprova o uso do antibiótico de reserva consoante a sensibilidade ao 

microrganismo ou adequação do protocolo empírico.  

Citotóxicos  

No NF do SESARAM, a preparação dos medicamentos citotóxicos não são da 

responsabilidade dos farmacêuticos, esta recai sobre os enfermeiros com habilitações para 

a preparação de citotóxicos, que ocorre no serviço de hemato-oncologia numa sala 

preparada para o efeito.        

 Esta situação deve-se ao fato de a câmara de fluxo laminar no NF ser horizontal, o 

que condiciona a preparação de citotóxicos pois estes têm de ser preparados em câmara 

de fluxo laminar vertical. 

 

6. FARMACOTECNIA [2,8] 

O departamento de farmacotecnia tem como objetivo a preparação de 

medicamentos manipulados estéreis e não estéreis, bem como a preparação de papéis 

medicamentosos. Estes são preparadas de acordo com parâmetros de elevada exigência 

que comprovam a segurança e eficácia dos medicamentos obtidos, permitindo assim, 

personalizar a terapêutica dos doentes, promover associações de substâncias ativas não 

disponíveis no mercado de medicamentos industrializados, possibilita a produção de 

medicamentos órfãos e procede ao ajuste de doses. 

 As fórmulas magistrais, como qualquer medicamento, devem cumprir requisitos de 

eficácia, segurança, qualidade, identificação correta e informação conhecida. Deve-se 

estudar profundamente a fórmula magistral e ver se é possível e adequada a sua 

preparação, o que significa que deve existir uma validação da fórmula pelo Farmacêutico. 

Aquando da validação da fórmula magistral é necessário fazer um registo do manipulado 

não estéril ou estéril, a ser preparado, em folha de Excel, sendo necessário indicar: o nome 

do farmacêutico responsável, a fórmula farmacêutica, a designação da preparação, a data, 

o nº de preparações, o serviço para o qual se destina o manipulado e por fim o nome do 
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doente. Após essa validação, o Farmacêutico elabora a ficha técnica de preparação: Nº do 

lote, data, nome da preparação, composição qualitativa e quantitativa, Modo de 

preparação, cuidados especiais para a manipulação, informação sobre: conservação, 

cuidados especiais e prazo de validade, controlo de qualidade do medicamento 

manipulado, registo das pesagens e medidas efetuadas, registo passo a passo do processo 

de preparação, registo de ocorrências verificadas durante a preparação e características 

organoléticas (Anexo XVI e XVII). Posteriormente a ficha técnica e os respetivos rótulos são 

impressos, são impressos 2 rótulos. No primeiro rótulo deve conter: Identificação da 

Farmácia, Identificação do diretor-técnico, Serviço requisitante, Nome do doente, 

Identificação da fórmula, Volume/quantidade Total e Nº lote e data de preparação. No 

segundo rótulo deve conter: identificação da fórmula, composição da fórmula, prazo de 

validade, prazo de utilização (frequentemente equivalente ao prazo de validade), 

conservação (frio, temperatura, proteção da luz), Via de administração, 

observação/advertências/instruções especiais.  

No HNM, as formas farmacêuticas podem ser preparadas na sala de farmacotecnia 

(Anexo XVIII) ou na câmara de fluxo laminar (Anexo XIX). A sala de farmacotecnia é onde 

se prepara as formulações não estéreis e onde se efetua o reembalamento. Já na Câmara 

de Fluxo Laminar é onde se prepara todas as formulações que necessitam de elevadas 

condições de assepsia, como a nutrição parentérica e misturas endovenosas. 

As fichas de preparação e os rótulos são colocados no devido laboratório, consoante uma 

preparação estéril ou preparação não estéril, em local próprio, tendo o cuidado de informar 

o Técnico se a preparação for urgente. Também são responsáveis por preencher a folha de 

unidade de produção (Anexo XX) inserindo o nome do produto produzido na guia de 

entrada, e as matérias-primas utilizadas na guia de saída. Após a preparação, são 

devidamente acondicionados e rotulados, e posteriormente encaminhados para o devido 

serviço. 

Formulações não estéreis 

São preparados segundo indicações de uma Farmacopeia ou de um Formulário, 

sendo assim executadas numa área diferenciada no laboratório de Galénica respeitando a 

legislação em vigor. As preparações não estéreis, mais comuns, preparadas no HNM são 
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soluções para uso externo, suspensões, xaropes e papéis medicamentosos. A grande parte 

dos papéis medicamentosos são preparados para o serviço de pediatria. 

 

Formulações Estéreis 

 A preparação de formulações estéreis exigem cuidados especiais, para minimizar a 

contaminação microbiológica. São preparações efetuadas numa área de ambiente 

controlado, em câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH), e são preparados e dispensados 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. Aplica-se à preparação de colírios, misturas 

endovenosas e nutrição parentérica.  

  

Reacondicionamento 

O reembalamento dos fármacos ocorre como consequência da DDU. Quando se 

tem que proceder ao fracionamento das formas farmacêuticas sólidas orais para 

corresponderem à dose prescrita ou quando o blister não contém o lote e data de validade 

por comprimido é necessário proceder ao seu reembalamento. O reembalamento tem 

como finalidade: 

 - permitir ao SF dispor do medicamento, de forma individualizada (dose unitária – 

dose de medicamento que não necessita de mais manipulações para ser administrada aos 

doentes), permitindo assim reduzir o tempo de enfermagem dedicado à preparação da 

medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação do medicamento, reduzir os 

erros de administração e permitir uma maior economia (Anexo XXI). 

 - garantir a identificação do medicamento reacondicionado (nome genérico, dose, 

lote, prazo de validade), se for o caso (Anexo XXII); 

 - garantir que o medicamento reacondicionado pode ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade.  

  

No entanto, é necessário seguir algumas normas e procedimentos: 

- o prazo de validade do medicamento reacondicionado é o prazo de validade do 

medicamento.  Para os medicamentos desblisterados não pode ser superior a 25% do 

tempo que resta para expirar o prazo de validade do produto de partida. Caso o prazo 

calculado desta forma seja superior a 6 meses dever-se-á adotar um prazo de validade 

máximo de 6 meses.  
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- a identificação do medicamento reacondicionado deve constar obrigatoriamente, em 

cada embalagem: nome genérico, dosagem, prazo de validade, lote do medicamento. 

 

6.1. EXPERIÊNCIA PESSOAL 

                Neste departamento, foi-me possível estrar em contacto com as preocupações a 

ter, bem como, os diferentes procedimentos de qualidade, esterilidade e segurança 

necessários a efetuar na manipulação das várias preparações estéreis e não estéreis, bem 

como o reacondicionamento destes. Além disso, tive a oportunidade de preparar papéis 

medicamentosos e proceder ao reembalamento de medicamentos. 

Durante este período, obtive uma experiência muito gratificante, pois foi-me possível 

aprender os diferentes procedimentos sobre preparação de manipulados e entrar em 

contacto com a legislação em vigor sobre esta área de atuação do farmacêutico.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. CENTRO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO [9] 

O centro de informação de medicamentos (CIM) destina-se a proporcionar 

informação objetiva, independente e em tempo útil sobre o medicamento, tanto a doentes 

como a profissionais de saúde, mediante a seleção, análise e avaliação das fontes 

disponíveis. 

 O CIM tem então como principais objetivos: 

- Fornecer informações sobre medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos a todos os profissionais de saúde e/ou doentes; 

- Analisar e avaliar a sua utilização, com a finalidade de otimizar a terapêutica e diminuir os 

problemas relacionados com os medicamentos; 

- Promover o uso seguro, eficaz e económico nos doentes através de informação ativa ou 

passiva e/ou conselho. 
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8. TRABALHOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICO 

O trabalho de pesquisa bibliográfica desenvolvido na HNM foi acerca das medidas 

de prevenção da colonização e infeção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA) nos hospitais. Elaborou-se, portanto uma apresentação com todos os dados 

recolhidos sobre estas medidas e apresentou-se no dia 22 de Dezembro de 2015 a todos 

os farmacêuticos do NF do HNM (Anexo XXIII). 
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Anexo I: Programa Informático SRSFARMA 

 

Anexo II: Justificação de Receituário 
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Anexo III: Pedido de AUE ao INFARMED  

 

Anexo IV: Zona de receção de encomendas 
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Anexo V: Armazém de SC onde se realiza a reposição por níveis de stock total 

 

Anexo VI: Maletas e gavetas
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 Anexo VII: Kardex 

 

 

 

Anexo VIII: Folha de medicação urgente e reposição de stock do armário de urgência
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Anexo IX: Dispensa automática de medicamentos – Pyxis  

 

 

Anexo X: Ambulatório de Hemato-Oncologia 
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Anexo XI: Vestimenta para entrar no serviço do bloco operatório 

 

 

 

Anexo XII: Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes 
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Anexo XIII: Requisição de artigos de armazém 

 

 

Avexo XIV: Requisição para medicamentos Hemoderivados 
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Avexo XV: Justificação de Receituário de Antimicrobianos 
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Anexo XVI: Ficha de preparação de formulações não estéreis 
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Avexo XVII: Ficha de preparação de formulações estéreis 
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Anexo XVIII: Sala de Farmacotecnica

 

Anexo XIX: Câmara de fluxo laminar horizontal  
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Anexo XX: Ficha unidade de produção 

 

Anexo XXI: Reembalamento 
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Avexo XXII: Re-embalamento em Dose Unitária 

 

 

 

Anexo XXIII: Trabalho elaborado  
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